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Mielenterveys ja työelämä

Suomalaisella aikuisväestöllä on varsin yleisesti mielenterveyden häiriöitä, erityisesti 
masennusta. Esimerkiksi Terveys 2000 -tutkimus osoitti, että 30–64-vuotiaista suoma-

laisista 7 prosentilla oli ollut viimeisen vuoden aikana masennus, työssäkäyvillä vastaava 
osuus oli 6 prosenttia5. Ei ole luotettavaa tietoa siitä, onko masennus väestössä lisäänty-
nyt, mutta masennusoireilua kuvaavalla mittarilla arvioituna ei aikuisväestöön kohdistu-
neissa Terveys 2000 -tutkimuksen ja 1980-luvulla kerätyn Mini-Suomi -otosten välillä 
näytä olevan eroa, mikä viittaa siihen, ettei masennuksen esiintyvyydessä olisi tapahtunut 
muutosta2. Paljon keskustelua on käyty siitä, miksi masennus kuitenkin näyttää haittaavan 
aiempaa enemmän työssä selviytymistä, koska se on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohel-
la yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen syy maassamme, ja masennussyistä johtu-
vien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus ja sairauspäivärahakausien lukumäärä on vii-
meisen kymmenen vuoden aikana ollut kasvussa4.

Masennuksen etiologiasta tiedetään varsin paljon. Masennus on monitekijäinen, hel-
posti uusiutuva ja usein pitkäkestoiseksi jäävä mielenterveyden häiriö, joka aiheuttaa pal-
jon inhimillistä kärsimystä. Taustalla on sekä biologisia, psykologisia että sosiaalisia riski-
tekijöitä, kuten masennuksen esiintyminen suvussa, altistavat persoonallisuustekijät, 
somaattiset pitkäaikaissairaudet, päihteiden käyttö tai huono sosioekonominen asema. 
Sen sijaan työn ja työelämän merkityksestä masennukseen sairastumisessa on vain vähän 
tutkittua tietoa3. Tähän Työ ja ihminen -aikakauskirjan työ ja mielenterveys -teemanu-
meroon on koottu suomalaisia tutkimuksia, jotka käsittelevät työtä ja mielenterveyttä useasta 
eri näkökulmasta. 

Kolmessa ensimmäisessä artikkelissa tuodaan esiin työhön liittyviä mielenterveyden 
häiriöiden riskitekijöitä, esimerkkinä työn psykososiaaliset kuormitustekijät ja työmarkki-
na-asema eli ”pätkätyö”. Ylipaavalniemi tutkimusryhmineen tarkastelee masennukseen 
sairastumisen työperäisiä psykososiaalisia riskitekijöitä sairaalahenkilöstöllä. Tutkimuk-
sessa ilmenee, että työilmapiiriongelmat ja epäoikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko 
työpaikalla ovat yhteydessä lisääntyneeseen riskiin sairastua masennukseen. Metalliteol-
lisuuden työntekijöihin kohdistuneessa pitkittäistutkimuksessa (Lindholm ym.) työn itse-
näisyyden ja työn monipuolisuuden väheneminen lisäsi selvästi vakavaa työuupumusta, 
mutta ei psykiatrisina sairaalajaksoina ja psyykelääkkeiden käyttönä ilmeneviä vakavia 
mielenterveyden häiriöitä. 

Kunta 10 -tutkimuksen rekisteripohjaisessa tutkimuksessa (Virtanen ym.) puolestaan 
havaitaan, että masennuslääkkeiden käyttö vaihtelee työmarkkina-aseman ja pätkä-
työsuhteen pituuden mukaan. Mitä lyhyempi on pätkätyösuhde, sitä todennäköisempää 
on masennuslääkkeiden käyttö. Eniten masennuslääkkeiden käyttöä on kunnissa tukityöl-
listettyinä olleilla pitkäaikaistyöttömillä. Tutkimus on poikkileikkaus, joten lisää tietoa 
tarvitaan sen selvittämiseksi, aiheuttaako pätkätyö mielenterveyden ongelmia vai jäävät-
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kö mielenterveyden ongelmista kärsivät muita useammin pätkätöihin. Nämä työperäisiä 
riskitekijöitä käsittelevät tutkimukset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että työssä voi olla 
mielenterveyden häiriöille altistavia riskiolosuhteita. 

Neljännessä artikkelissa (Sulander ym.) tarkastellaan psykososiaalista työilmapiiriä työ-
uran alussa, opiskelijoiden maailmassa. Aineistona on opiskelijoita kahdesta yliopistosta, 
ammattikorkeakoulusta ja ammatillisesta oppilaitoksesta, ja tutkimuksessa havaittiin, että 
noin 80 prosenttia opiskelijoista kokee fyysisen terveytensä ja psyykkisen hyvinvointinsa 
hyväksi. Tulosten mukaan oppilaitoksen hyvä ilmapiiri on yhteydessä sekä opiskelijoiden 
kokemaan parempaan psyykkiseen hyvinvointiin että opiskelumenestykseen. Lisäksi 
havaitaan, että fyysisen terveydentilan ongelmat näyttävät jo nuorella aikuisiällä olevan 
yhteydessä matalampaan koulutustasoon, kun taas psyykkinen rasitus tuntuu olevan kor-
keammin koulutettujen ongelmana. Vaikka kyseessä on poikkileikkaustutkimus, raportti 
antaa yleiskuvaa opiskelevista nuorista aikuisista, ja voidaan todeta, että jo opiskeluyhtei-
sön ilmapiirillä voi olla merkitystä opiskelijoiden terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Kaksi seuraavaa artikkelia käsittelee työuupumusta, joka määritelmän mukaan tarkoit-
taa uupumusasteisen väsymyksen, kyynistyneisyyden ja heikentyneen ammatillisen itse-
tunnon muodostamaa oireyhtymää, joka voi kehittyä pitkään jatkuneen työstressin seu-
rauksena. Työuupumus siis sitoo mielenterveyden oireilun vahvasti työhön. Sen vuoksi on 
tärkeää tietää, mikä on työuupumuksen merkitys sairauksien ja työkyvyttömyyden kehit-
tymisessä ja mikä on työuupumuksen ja masennuksen välinen suhde. Aholan tutkimus-
ryhmän artikkelissa selvitetään, onko työuupumus yhteydessä sairauspoissaoloihin vai 
onko taustalla masennus tai somaattinen sairaus. Kun mielenterveyden häiriön ja somaat-
tisen sairastavuuden vaikutus on otettu huomioon, miehillä vakavaan työuupumukseen 
liittyy vielä 6,9-kertainen riski  ja naisilla 2,1-kertainen riski jäädä pitkälle sairauslomalle. 
Vakava työuupumus liittyy poissaolohin myös niiden työntekijöiden ryhmässä, joilla on 
jokin sairaus. Tutkimus vahvistaa siis käsitystä, että vakava työuupumus on itsenäinen ris-
kitekijä sairauspoissaolona ilmenevälle työkyvyttömyydelle. Esimerkiksi työterveyshuollon 
asiakkaiden työuupumusta olisikin hyvä arvioida systemaattisemmin. 

Kinnusen tutkimusryhmän artikkeli käsittelee työuupumuksen ja masennuksen välistä 
suhdetta kuntoutusasiakkailla. Tutkimus osoittaa, että kuntoutettavat ohjautuvat eri kun-
toutusmuotoihin lähtökohtana olleiden terveysongelmien mukaisesti varsin hyvin. Stres-
si-, uupumus- ja masennusoireista kärsiville suunnattuun Virveli-kuntoutukseen osallistu-
neista 50 prosentilla todettiin kliininen masennus. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 
lääkärit käyttävät työuupuneilla useimmiten masennusdiagnoosia ilman työuupumusta 
kuvaavaa Z-lisäkoodia. Työuupumuksen kirjaaminen sivudiagnoosiksi olisi kuitenkin tär-
keää, jotteivät uupumuksen taustalla olevat työhön liittyvät tekijät jäisi huomaamatta.

Työhön paluun kysymykset ovat nousseet viime vuosina tärkeiksi, mutta pitkältä sai-
rauslomalta paluuta ennustavista tekijöistä on vain vähän tutkittua tietoa. Joensuun ja 
Lindströmin artikkelissa lähestytään kysymystä, kuka palaa työhön pitkältä mielenter-
veyssyystä johtuvalta sairauslomalta. Tutkimus perustuu viiden EU-maan yhteiseen seu-
rantatutkimukseen. Mielenterveyssyyn vuoksi sairauslomalla olleista 41 prosenttia palasi 
työhön kuuden kuukauden kuluttua, 59 prosenttia ei  palannut. Työhön paluuta ennus-
tivat henkilön korkeampi koulutus, työpaikan suurempi koko, työhön paluun yhdyshen-
kilön olemassaolo sekä vähäisemmät masennus- ja uupumusoireet. Merkittävää oli, että 
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Alankomaissa työhön paluu oli lähes seitsemän kertaa todennäköisempää kuin muissa 
osallistuneissa maissa (Suomi, Iso-Britannia, Itävalta ja Irlanti). Alankomaissa on kehitet-
ty pitkälle erilaisia työhön paluuta tukevia menetelmiä niin työterveyshuoltoihin kuin työ-
paikoillekin. Näihin toimintamalleihin olisi hyvä perehtyä ja arvioida niiden soveltuvuut-
ta Suomeen.

Artikkeleissa tulee esiin työn merkitys mielenterveydelle preventionäkökulmasta. Pri-
maaripreventioon tutkimustietoa tuottavat artikkelit, joissa käsitellään työn psykososiaa-
lisia kuormitustekijöitä ja epävarmaa työmarkkina-asemaa sekä psykososiaalisen opiske-
luympäristön merkitystä. Sekundaaripreventioon pureudutaan työuupumusta käsittele-
vissä tutkimuksissa – työuupumuksen on osoitettu olevan välivaihe työstressin kehittyessä 
masennukseksi1. Artikkelisarja sivuaa myös tertiaaripreventiota: tutkimus työhön paluuta 
ennustavista tekijöistä antaa viitteitä siihen, miten voitaisiin edistää mielenterveyden häi-
riöön jo sairastuneiden työkyvyn palautumista. Mielenterveyden häiriöistä johtuvaa työ-
kyvyttömyyttä ehkäistäessä on tärkeää suunnata voimavaroja kaikkiin näihin prevention 
vaiheisiin. Tässä numerossa julkaistut artikkelit antavat arvokasta tietoa mielenterveydes-
tä työelämän kontekstissa, mutta seuraava askel tutkimustiedon edistämisessä ovat inter-
ventiotutkimukset, joissa preventiivisten toimenpiteiden vaikutusta arvioidaan. 

Marianna Virtanen
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Psykososiaaliset työolotekijät ja 
depressioon sairastuminen: kolmen 
teoreettisen mallin tarkastelua 
sairaalahenkilöstöllä

Jaana Ylipaavalniemi, Mika Kivimäki, Marko Elovainio, Marianna Virtanen, Kirsi Ahola 
ja Jussi Vahtera 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin psykososiaalisten työolotekijöiden yhteyttä riskiin 
sairastua masennukseen kolmen teoreettisen mallin näkökulmasta (Työn 
vaatimukset ja työn hallinta -malli, Työilmapiiri-malli ja Päätöksenteon 
oikeudenmukaisuus -malli). Tutkimukseen osallistui 4 815 suomalaista 
sairaalatyöntekijää, joilla ei ollut lääkärin toteamaa depressio-diagnoosia 
tutkimuksen alkaessa vuonna 1998. Työn vaatimukset, työn hallinta, koettu 
päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuus ja työilmapiiri sekä 
terveyskäyttäytyminen, koettu hyvinvointi ja mahdollinen lääkärin toteama 
masennus kartoitettiin kyselylomakkeella ensimmäisessä kyselyssä. Vuonna 2000 
toteutetussa seurantakyselyssä 225 työntekijää raportoi uuden lääkärin 
diagnosoiman depression. Kun vastaajien ikä, sukupuoli ja tulotaso otettiin 
huomioon, huono työilmapiiri sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko ja 
kohtelu olivat yhteydessä riskiin sairastua depressioon (riskisuhteet ja 95 prosentin 
luottamusvälit 1.58 ja 1.11–2.24; 1.45 ja 1.03–2.04; 1.39 ja 1.00–1.96). Senkin 
jälkeen kun terveyskäyttäytyminen huomioitiin ja poistettiin joukosta ne, joiden 
hyvinvointi tutkimuksen alussa oli huono, voitiin todeta, että huono työilmapiiri oli 
yhteydessä depressioriskiin (riskisuhteet 1.55 ja 1.75). Työn hallinta, työn 
vaatimukset ja korkeiden vaatimusten ja vähäisen hallinnan yhdistelmä eivät 
ennustaneet depressiota kahden vuoden seuranta-aikana. Psykososiaalisilla 
työolotekijöillä näyttäisi olevan yhteys tulevaan lääkärin toteamaan depressioon, 
mutta myös muut työympäristön psykososiaaliset tekijät voivat olla merkityksellisiä.

  

 Avainsanat:  masennus, psykososiaaliset työolotekijät, työilmapiiri, 
päätöksenteon oikeudenmukaisuus, sairaalahenkilöstö
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JohdanTo

Vakava masennustila eli depressio on ylei-
sin mielenterveyden häiriö, ja se kattaa 
arviolta 15 % sairauksien aiheuttamasta 
toimintakyvyn vajeesta ja eliniän lyhene-
mästä maailmassa vuonna 202041. Depres-
sio heikentää siitä kärsivän ihmisen elä-
mänlaatua ja toimintakykyä57 ja todennä-
köisesti myös alentaa tuottavuutta, aiheut-
taa sairauspoissaoloja sekä lisää päihteiden 
käyttöä ja onnettomuuksia19, 33. 

Tutkimusten perusteella psykososiaaliset 
työolotekijät ovat yhteydessä mielentervey-
teen, esimerkiksi masennusoireisiin ja muu-
hun psyykkiseen oireiluun43, 55, 56. Tähän 
mennessä terveyden kannalta merkittäviä 
psykososiaalisia työolotekijöitä on tutkittu 
kolmen keskeisen työstressimallin näkökul-
masta. Työn vaatimukset ja työn hallinta 
-malli, Työilmapiiri-malli ja Päätöksenteon 
oikeudenmukaisuus -malli ovat kaikki saa-
neet jossain määrin vahvistusta ennustaes-
saan terveysongelmia. Ne voidaan mieltää 
toisiaan täydentäviksi näkökulmiksi, jotka 
keskittyvät psykososiaalisen työympäristön 
eri puoliin. Työn vaatimukset ja työn hal-
linta -malli keskittyy työjärjestelyihin, Työ-
ilmapiiri-malli yhteistyön ja vuorovaiku-
tuksen laatuun ja Päätöksenteon oikeuden-
mukaisuus -malli päätöksenteon ja johta-
misen käytäntöihin. Toistaiseksi malleja ei 
ole verrattu keskenään sen suhteen, miten 
ne ennustavat depressiota. 

Työn vaatimukset ja työn hallinta -mal-
li23, 25 kuuluu eniten tutkittuihin teorioihin 
työn ja terveyden yhteydestä. Mallin 
mukaan niillä työntekijöillä, joilla suuret 
työn vaatimukset yhdistyvät vähäisiin mah-
dollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä, 
on suurin riski sairastua. Pääosin poikki-
leikkaustutkimukset ovat osoittaneetkin, 
että suuret työn vaatimukset, vähäiset hal-
linnan mahdollisuudet tai näiden yhdistel-

mä ovat yhteydessä depressioon, muihin 
mielenterveysongelmiin ja psyykkiseen 
oireiluun12, 23, 25, 32, 36, 51, 54, 59. Kuitenkin tulok-
set työn vaatimusten ja työn hallinnan epä-
suhdan vaikutuksesta ovat ristiriitai-
sia8, 12, 26, 40. 

Työilmapiiri viittaa työntekijöiden jaet-
tuihin kokemuksiin ja tulkintoihin psyko-
sosiaalisesta työympäristöstään, etenkin 
yhteistyöhön liittyen20, 49. Vaikka työilma-
piiriä on tarkasteltu Pirola-Merlon ym. 
mukaan47 lähinnä työntekijöiden asentei-
siin, sitoutumiseen, työsuoriutumiseen ja 
innovatiivisuuteen liittyen, myös terveys-
vaikutuksia on tutkittu. Työilmapiirin aja-
tellaan koostuvan neljästä ulottuvuudesta, 
jotka ovat yhteinen visio, turvallinen ilma-
piiri osallistua, tehtävään suuntautuminen 
ja tuki innovoinnille3, 58. Hyvän työilmapii-
rin on osoitettu olevan käänteisessä yhtey-
dessä samanaikaiseen työstressiin35, työpe-
räiseen oireiluun ja sairauspoissaolojen 
määrään28, 46. Työssä esiintyvien ristiriito-
jen on myös havaittu liittyvän psyykkiseen 
sairastavuuteen48. Siitä, vaikuttaako huono 
ilmapiiri uusien depressiotapausten puh-
keamiseen, tiedetään kuitenkin vähän.

Cropanzanon ym. mukaan11 päätöksen-
teon oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, 
missä määrin päätöksenteon prosessit ja 
kohtelu työpaikoilla on oikeudenmukaista. 
Päätöksenteon oikeudenmukaisuuden on 
havaittu ennustavan työhön liittyviä asen-
teita, kuten sitoutumista ja paneutumista 
sekä työntekijöiden tunteita ja käyttäyty-
mistä34. Epäoikeudenmukaisen kohtelun 
on myös todettu ennustavan kuormittunei-
suutta ja terveysongelmia15, 16, 29, 31. Alun 
perin oikeudenmukaisuutta tutkittiin 
Adamsin mukaan1 tasapuolisuuden näkö-
kulmasta, mutta viime aikoina huomio on 
siirtynyt päätöksentekoperiaatteiden rei-

Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 508–520



J. Ylipaavalniemi, ym.

510

luuteen11. Palkkioiden jakaantumisen tasa-
puolisuus on selittänyt vain pienen osan 
oikeudenmukaisuuden kokemuksista6, eikä 
palkkioihin liittyviä kokemuksia ole sisälly-
tetty tärkeimpiin kysymyksiin organisaa-
tioiden toimivuuteen liittyen6, 38. 

Tutkimuksissa eniten käytetty malli 
oikeudenmukaisuudesta sisältää sekä pää-
töksenteon (missä määrin päätökset teh-
dään esimerkiksi johdonmukaisesti, läpinä-
kyvästi, oikean tiedon pohjalta ja eettisesti) 
että kohtelun (missä määrin ihmisiä koh-
dellaan kohteliaasti, huomioonottavasti ja 
reilusti) oikeudenmukaisuuden arvioin-
nin5, 6, 9, 16, 29. Elovainion tutkijaryhmä totesi 
vuonna 200216 päätöksenteon oikeuden-
mukaisuuden liittyvän vähäiseen psyykki-
seen oireiluun, hyvään itsearvioituun ter-
veyteen ja vähäisiin sairauspoissaoloihin 
riippumatta muista psykososiaalisista työ-
olotekijöistä, kuten työmäärästä, työn hal-
linnasta tai sosiaalisesta tuesta. Epäoikeu-
denmukaisuuden on pitkittäistutkimuksissa 
osoitettu nimenomaan tuottavan uusia ter-
veysongelmia, esimerkiksi psykiatrisia häi-
riöitä30, 31. Kuitenkin oikeudenmukaisuu-
den vaikutuksia juuri depressioon on tut-
kittu rajallisesti.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tut-
kia psykososiaalisten työolotekijöiden 
yhteyttä depressioon pitkittäisasetelmassa 
yhtä aikaa useasta teoreettisesta näkökul-
masta käsin. Työolojen oletetaan olevan 
yhteydessä depressioon niiden biologisten 
muutoksen kautta, jotka liittyvät pitkäkes-
toiseen stressiin25. Koska työn ja terveyden 
välinen yhteys voi välittyä ainakin osin 
myös terveyskäyttäytymisen kautta, elä-
mäntapoihin liittyvät tekijät otettiin huo-
mioon. Työolot operationalisoitiin työn 
vaatimusten, työn hallinnan ja näiden 
yhdistelmän avulla, työilmapiirin avulla 
sekä päätöksenteon ja kohtelun oikeuden-
mukaisuuden avulla. 

MeneTeLMäT

Tutkittavat ja tiedonkeruu

Tämä tutkimus on osa Työterveyslaitoksen 
johtamaa Sairaalahenkilöstön hyvinvointi 
-hanketta. Vuonna 1998 lähetettiin 10 969 
sairaalatyöntekijälle (joista 9 257 oli naisia 
ja 1 712 miehiä) kysely, joka kattoi edellä 
kuvatut työolot ja muut tekijät. Niille vas-
tanneille, jotka olivat edelleen samassa työ-
paikassa, lähetettiin vuonna 2000 seuran-
takysely. Niistä työntekijöistä, jotka eivät 
olleet raportoineet lääkärin toteamaan 
depressiota 1998, seurantakyselyyn vastasi 
4 814 työntekijää (4 278 naista ja 537 mies-
tä). Tämä tutkimusjoukko poikkesi alkupe-
räisestä kohdejoukosta (n = 10 969) vähäi-
sesti iän (43,7 ja 42,9 vuotta), kuukausitu-
lojen (1 849 ja 1 889 euroa), sukupuolija-
kauman (naisia 89 % ja 84 %) sekä sai-
raanhoitajien osuuden (56 % ja 47 %) suh-
teen. Psykososiaalisten työolotekijöiden 
tasossa ei ollut eroa kahden kyselykerran 
välillä. Seurantakyselyn perusteella 1 567 
vastaajaa oli lähtenyt työpaikastaan ensim-
mäisen kyselyn jälkeen. Nämä työntekijät 
olivat nuorempia (39,0 ja 43,7 vuotta) ja 
korkeampituloisia (1 923 ja 1 849 euroa). 

Mittarit

Lääkärin toteaman depression määrittämi-
seksi osallistujilta pyydettiin merkitsemään 
14-osioiseen listaan, mitä lääkärin totea-
mia kroonisia sairauksia heillä on.53 Dep-
ressiota kysyttiin listassa nimellä ”masen-
nus”. Tässä tutkimuksessa ennustettiin nii-
tä uusia depressiotapauksia, jotka oli ilmoi-
tettu vuoden 2000 kyselyssä henkilöillä, 
joilla ei ollut ollut depressiota vuoden 1998 
kyselyn perusteella. 

Työn hallintaa mitattiin Karasekin Job 
Content Questionnaire -mittarilla24, 25. 
Työn hallinta -asteikko koostuu yhdeksästä 
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osiosta, jotka mittaavat sekä mahdollisuut-
ta kehittää omaa osaamistaan ja käyttää 
tietoja ja taitoja työssä että päätösvaltaa 
oman työn suunnittelussa ja tavoitteiden 
asettamisessa. Osioihin vastattiin viisipor-
taisella asteikolla (1 = täysin samaa mieltä, 
5 = täysin eri mieltä). Pääkomponenttiana-
lyysin perusteella yksi osio poistettiin astei-
kon sisäisen yhtenäisyyden parantamiseksi 
(Cronbachin alfa = 0.84). Vastauksien 
summamuuttajasta laskettiin keskiarvo.

Työn vaatimuksia mitattiin Työterveys-
laitoksessa kehitetyllä Työn määrä -astei-
kolla27, joka muistuttaa läheisesti työn vaa-
timukset -ulottuvuutta työn vaatimukset ja 
työn hallinta -mallissa. Tämä asteikko on 
ollut yhteydessä terveyteen aiemmissa sai-
raalahenkilöstön hyvinvointia käsitelleissä 
tutkimuksissa.30 Asteikko koostuu neljästä 
osiosta (aikapaine, liian vähän aikaa töihin, 
keskeisten resurssien vaje ja liiallinen työ-
määrä). Vastaajia pyydettiin arvioimaan, 
kuinka usein nämä tekijät aiheuttavat pai-
netta (1 = harvoin tai ei koskaan, 5 = hyvin 
usein tai koko ajan). Vastauksien summa-
muuttujasta laskettiin keskiarvo (Cron-
bachin alfa = 0.81). 

Suurten työn vaatimusten ja vähäisten 
hallinnan mahdollisuuksien yhdistelmä 
muodostettiin jakamalla työn vaatimukset 
ja työn hallinta -asteikot kahtia mediaanin 
kohdalta. Suurta työkuormitusta edustivat 
ne työntekijät, joiden työn vaatimukset oli-
vat mediaanin yläpuolella ja työn hallintaa 
mediaanin alapuolella. Loput kuuluivat 
vähäisen työkuormituksen ryhmään. 

Työilmapiiriä mitattiin Team Climate 
Inventory -mittarin2, 3 lyhennetyllä versiol-
la28, jossa on neljä ulottuvuutta. Osallistu-
misen turvallisuus koostuu neljästä väittä-
mästä (Cronbachin alfa = 0.84), jotka 
käsittelevät aktiivista osallistumista työryh-
män toimintaan ja tukea antavaa ja ei-
uhkaavaa ilmapiiriä ryhmässä. Innovaati-

on tuki koostuu kolmesta väittämästä 
(Cronbachin alfa = 0.84), jotka käsittelevät 
sitä, suhtaudutaanko uusien ideoiden esit-
tämiseen hyväksyvästi ja edistävästi. Yhtei-
nen visio koostuu neljästä väittämästä 
(Cronbachin alfa = 0.82), jotka käsittelevät 
sitä, kuinka selkeä, ymmärrettävä, hyväk-
sytty ja saavutettavissa toiminta-ajatus on. 
Tehtävään suuntautuminen koostui kah-
desta väittämästä (yksi väittämä poistettiin 
pääkomponenttianalyysin jälkeen sisäisen 
yhdenmukaisuuden parantamiseksi) (Cron-
bachin alfa = 0.72), jotka käsittelevät sitou-
tumista hyvään työsuoritukseen ja työn 
parantamiseen. Väittämiin vastattiin viisi-
portaisella asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 
5 = täysin samaa mieltä). Kaikista väittä-
mistä laskettiin summamuuttujan keskiar-
vo (Cronbachin alfa = 0.90) kuvastamaan 
yleistä työilmapiiriä.   

Päätöksenteon (7 kysymystä) ja kohtelun 
(6 kysymystä) oikeudenmukaisuutta mitat-
tiin Moormanin39 kehittämällä mittarilla. 
Päätöksenteon oikeudenmukaisuuden suh-
teen arvioitiin sitä, kuinka tarkkoja, korjat-
tavia, johdonmukaisia päätöksentekoperi-
aatteet ovat ja kuullaanko ihmisiä, joita 
päätökset koskevat (Cronbachin alfa = 
0.88). Kohtelun oikeudenmukaisuus sisäl-
tää arviot siitä, kuinka kohteliaasti, ystäväl-
lisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti 
esimiehet kohtelevat alaisiaan (Cronbachin 
alfa = 0.92). Kysymyksiin vastattiin viisi-
portaisella asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 
5 = täysin samaa mieltä). Annetuista arvi-
oista laskettiin summamuuttujien keskiar-
vot molemmille asteikoille erikseen. 

Depression mahdollisina taustatekijöinä 
kerättiin tietoja sekä demografisista tekijöis-
tä että terveyskäyttäytymisestä. Demografi-
set tekijät kattoivat sukupuolen, iän (alle 45 
vuotta, 45 vuotta tai yli) ja tulotason (tertii-
lit). Terveyskäyttäytymisestä kartoitettiin 
nykyinen tupakointi (kyllä tai ei), alkoholin 
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suurkulutus (naisilla yli 190 g puhdasta 
alkoholia viikossa ja miehillä yli 280 g22), 
ylipaino (BMI yli 30 kg/m2) ja vähäinen lii-
kunta-aktiivisuus (korkeintaan puoli tuntia 
nopeaa kävelyä viikossa). Psyykkinen oireilu 
kartoitettiin kliinisesti validoidulla 12-osioi-
sella General Health Questionnaire -kyse-
lyllä18, jossa vastaajat, joilla oli vähintään 
neljässä osiossa kohonnut rasitus, luokitel-
tiin psyykkisesti rasittuneiksi. 

Tilastolliset menetelmät

Kaikki tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 
10.0 -ohjelmistolla. Taustatekijöiden (suku-
puoli, ikä, tulotaso), elämäntapojen (tupa-
kointi, alkoholin suurkulutus, ylipaino, 
vähäinen liikunta) ja psykososiaalisten työ-
olotekijöiden (tertiileittäin) yhteyttä dep-

ressioon tutkittiin logistisilla regressiomal-
leilla. Työolotekijöiden ja depression väli-
set mallit vakioitiin tausta- ja elämäntapa-
tekijöillä. Nämä analyysit toistettiin vain 
niille, joilla ei esiintynyt lievääkään psyyk-
kistä oireilua GHQ-12-mittarilla mitattu-
na lähtötilanteessa. Sukupuolen ja iän 
yhdysvaikutukset työolotekijöiden kanssa 
selittämässä depression ilmaantuvuutta10 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, joten 
tulokset esitellään aineistossa, jossa miehet 
ja naiset ovat samassa mallissa ja ikä kont-
rolloidaan muiden taustatekijöiden kanssa.

TuLoKSeT

Taulukossa 1 esitetään, miten sosiodemo-
grafiset tekijät ja elämäntapatekijät ennus-

Taulukko 1. Riskisuhteet sekä niiden 95 %:n luottamusvälit sosiodemografisille tekijöille ja elämäntavoille 
lääkärin toteaman depression ennustajina (n = 4 815).

Muuttuja Riskisuhde (95 % luottamusväli)

Sukupuoli

Mies 1.00

Nainen 0.74 (0.50–1.10)

Ikä (v.)

< 44 1.00

≥ 45 1.26 (0.96–1.66)

Tulotaso

Matala 1.00

Keskitasoinen 1.08 (0.75–1.55)

Korkea 1.10 (0.80–1.52)

Alkoholin kulutus

Vähäinen/normaali 1.00

Korkea 1.53 (1.00–2.34)

Tupakointi

Ei 1.00

Kyllä 1.54 (1.08–2.21)

Liikunta

Kyllä 1.00

Ei 1.34 (0.83–1.92)    
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Taulukko 2. Riskisuhteet ja 95 %:n luottamusvälit työhön liittyville psykososiaalisille tekijöille uuden 
depression ennustajinai. 

   
Työn psykososiaaliset tekijät Riskisuhde

(95% luottamusväli)
Riskisuhde

(95% luottamusväli)

Kaikki (n = 4 815) Ryhmä, jolla ei psyykkistä
oireilua (n = 3 651)ii

Työn hallinta

  Korkea 1.00 1.00

  Keskimääräinen 0.82 (0.59–1.17) 0.80 (0.51–1.26)

  Matala 1.00 (0.76–1.41) 0.87 (0.56–1.34)

Työn vaatimukset

  Matala 1.00 1.00

  Keskimääräinen 0.87 (0.62–1.23) 0.64 (0.41–1.00)

  Korkea 1.04 (0.75–1.45) 0.93 (0.62–1.40)

Vaatimukset ja hallinta -epäsuhtaiii

  Alhainen 1.00 1.00

  Korkea 1.21 (0.88–1.65) 0.86 (0.55–1.36)

Työilmapiiri  

  Hyvä 1.00 1.00

  Keskiverto 1.16 (0.81–1.67) 1.13 (0.72–1.78)

  Huono 1.58 (1.11–2.24) 1.75 (1.13–2.72)

Päätöksentekoperiaatteiden oikeudenmukaisuus

  Korkea 1.00 1.00

  Keskimääräinen 1.07 (0.74–1.53) 0.97 (0.62–1.50)

  Alhainen 1.45 (1.03–2.04) 1.14 (0.74–1.77)

Kohtelun oikeudenmukaisuus

  Korkea 1.00 1.00

  Keskimääräinen 1.15 (0.81–1.63) 1.16 (0.76–1.78)

  Alhainen 1.39 (1.00–1.96) 1.24 (0.80–1.92)

tivat depressioon sairastumista. Alkoholin 
suurkulutus ja tupakointi lisäsivät riskiä 
sairastua depressioon. Liikunnallisella pas-
siivisuudella, sukupuolella, iällä tai palkka-
tasolla ei ollut yhteyttä riskiin sairastua 
depressioon. 

Taulukossa 2 raportoidaan psykososiaa-
listen työolotekijöiden riskisuhteet depres-
sioon sairastumisessa. Kun mallissa vakioi-
tiin ikä, sukupuoli ja tulotaso, huono työil-
mapiiri, epäoikeudenmukainen päätöksen-

  iVakioitu ikä, sukupuoli ja tulotaso
  iiGHQ-12 <4

teko ja epäoikeudenmukainen kohtelu 
ennustivat kaikki depressioon sairastumis-
ta. Kun analyysit tehtiin vielä työilmapiiri-
asteikon osa-asteikoille erikseen, havaittiin, 
että työntekijät, jotka kokivat yhteisen vision 
puutteellisena, oli 1,58-kertainen (95 % 
luottamusväli 1.12–2.25) riski sairastua dep-
ressioon. Osallistumisen turvattomuus lisäsi 
depressioon sairastumisen riskiä 1,47-ker-
taisesti (95 %:n luottamusväli 1.07–2.04), 
tehtäväsuuntautumattomuus 1,42-kertaises-
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Taulukko 3. Riskisuhteet ja 95 %:n luottamusvälit työhön liittyville psykososiaalisille tekijöille uuden 
depression ennustajina* (n = 4 815). 
 

Työn psykososiaaliset tekijät Riskisuhde (95% luottamusväli)

Työn hallinta

  Korkea 1.00

  Keskimääräinen 0.87 (0.60–1.24)

  Matala 1.01 (0.70–1.46)

Työn vaatimukset

  Matala 1.00

  Keskimääräinen 0.92 (0.64–1.32)

  Korkea 1.13 (0.80–1.58)

Vaatimukset ja hallinta -epäsuhta 

  Alhainen 1.00

  Korkea 1.27 (0.92–1.76)

Työilmapiiri  

  Hyvä 1.00

  Keskiverto 1.12 (0.77–1.63)

  Huono 1.55 (1.07–2.22)

Päätöksentekoperiaatteiden oikeudenmukaisuus

  Korkea 1.00

  Keskimääräinen 1.05 (0.73–1.51)

  Alhainen 1.29 (0.90–1.84)

Kohtelun oikeudenmukaisuus

  Korkea 1.00

  Keskimääräinen 1.17 (0.81–1.69)

  Alhainen 1.43 (1.00–2.03)

* vakioitu ikä, sukupuoli, tulotaso, alkoholin käyttö, tupakointi, liikunta ja ylipaino

ti (95 %:n luottamusväli 1.04–1.96), ja inno-
vatiivisuuteen tukemattomuus 1,19-kertai-
sesti (95 %:n luottamusväli 0.85–1.67). Osa-
asteikoista siis vain innovatiivisuuteen liitty-
vät tekijät eivät olleet tilastollisesti merkitse-
västi yhteydessä depressioon. Kun analyysit 
tehtiin vielä ryhmälle, joilla ei lähtötilan-
teessa ollut psyykkistä oireilua GHQ-12-
mittarilla mitattuna, vain koetulla huonolla 
ilmapiirillä säilyi tilastollisesti merkitsevä 
vaikutus depressioon sairastumisessa (riski-
suhde 1.75, 95 %:n luottamusväli 1.13–
2.72). Työn hallinnan ja työn vaatimusten 
tai vaatimusten ja hallinnan epäsuhta eivät 

ennustaneet depressiota tässä tutkimukses-
sa. 

Taulukossa 3 esitetään psykososiaalisten 
työolotekijöiden yhteys depressioon sen jäl-
keen kun iän, sukupuolen ja tulotason 
lisäksi vakioitiin elämäntavat (alkoholin-
käyttö, tupakointi, liikunta ja ylipaino). 
Näin tarkasteltaessa huonolla työilmapiiril-
lä (riskisuhde 1.55, 95 %:n luottamusväli 
1.07–2.22) ja kohtelun epäoikeudenmukai-
suudella (riskisuhde 1,43, 95 %:n luotta-
musväli 1.00–2.03) oli vaikutusta depres-
sioriskiin. Kaiken kaikkiaan vakioinnit vai-
kuttivat riskisuhteisiin vain vähän.
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PohdinTa

Vaikka depressiosta johtuvat sairauspoissa-
olot ovat voimakkaasti lisääntyneet viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana ja vaikka 
depressio on tällä hetkellä yksi yleisimmis-
tä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syis-
tä, psykososiaalisista työolotekijöistä dep-
ression taustalla tiedetään varsin vähän, ja 
siksi tutkimuksemme käsittelee yhteiskun-
nallisestikin merkittävää aihetta. 

Tämä erikoissairaanhoidon henkilös-
töön kohdistunut pitkittäistutkimus osoitti, 
että työyhteisön ilmapiiriin ja johtamiseen 
liittyvät psykososiaaliset tekijät ennustavat 
depressioon sairastumista, kun taas työteh-
tävän sisältöön liittyvillä tekijöillä ei ollut 
vaikutusta depressioon sairastumisessa. 
Työyhteisön ilmapiiritekijöistä tärkeimmik-
si osoittautuivat tilanteet, joissa työntekijät 
eivät kokeneet, että voisivat turvallisesti 
osallistua työn kehittämiseen ja päätöksen-
tekoon, sekä tilanteet, joissa työyhteisöltä 
puuttui yhteinen päämäärä ja yhteisesti 
hyväksytyt selkeät tavoitteet toiminnalle. 
Oikeudenmukaisuuden dimensioista yleis-
ten periaatteiden ja menettelytapojen 
oikeudenmukaisuutta tärkeämmäksi koet-
tiin työpaikan vuorovaikutussuhteet ja 
lähiesimiehen kohtelun oikeudenmukai-
suus.

Tutkimustuloksemme työilmapiirin vai-
kutuksesta terveyteen tukee aikaisempia 
poikkileikkaustutkimuksiin perustuvia ha-
vaintoja, joissa työilmapiiri on ollut yhtey-
dessä työhön liittyvään oireiluun, stressiin 
ja sairauspoissaoloihin35, 46. Motivoivalla ja 
osallistavalla ilmapiirillä on havaittu olevan 
yhteyttä myös työhön sitoutumiseen ja 
hyvään työsuoritukseen7. Tutkimuksessam-
me elämäntapojen, joista tupakointi ja 
alkoholin suurkulutus ennustivat depres-
siota, kontrollointi analyyseissa ei vaikutta-
nut havaittuun yhteyteen työilmapiirin ja 

uusien masennustapausten välillä. Työil-
mapiiri säilyi itsenäisenä depressioriskin 
ennustajana, kun tutkimukseen osallistu-
neista työntekijöistä poistettiin lähtötilan-
teessa lievästi psyykkisesti oireilleet. Toiset 
tutkimukset ovat raportoineet epäsuotui-
sien psykososiaalisten tekijöiden ennusta-
van lisääntyviä depressio-oireita persoo-
nallisuuden piirteistä erillään44.

Havaitsimme analyyseissämme, että 
päätöksentekoperiaatteiden kokeminen 
epäoikeudenmukaisiksi ennusti depres-
sioon sairastumista, mutta yhteys muuttui 
tilastollisesti ei-merkitseväksi sen jälkeen, 
kun elämäntapoihin liittyvät tekijät vakioi-
tiin. Sen sijaan lähijohtamiseen liittyvän 
kohtelun epäoikeudenmukaisuuden yhteys 
depressioon säilyi merkitsevänä myös näi-
den vakiointien jälkeen. Aikaisemmassa 
samaan aineistoon perustuvassa tutkimuk-
sessa29 päätöksentekoperiaatteiden epäoi-
keudenmukaisuus ennusti psyykkisiä häi-
riötä ja toisessa samaan aineistoon kohdis-
tuneessa tutkimuksessa havaittiin, että sekä 
päätöksentekoperiaatteiden että kohtelun 
epäoikeudenmukaisuus lisäsivät sairaus-
poissaoloja ja heikentyvää terveyttä17, 30. 
Tutkimustuloksemme osoittavat, että työyh-
teisöön ja lähijohtamiseen liittyvä sosiaa-
linen vuorovaikutus ja kohtelu yleisten, 
koko organisaation läpäisevien päätöksen-
tekoperiaatteiden sijaan lisäävät työnteki-
jöiden riskiä sairastua depressioon. Oikeu-
denmukaisuus on sosiaalisia sääntöjä ja 
sosiaalista kanssakäymistä määrittävä asia, 
joka kertoo työntekijälle hänen asemastaan 
ja arvostuksestaan ryhmässä. Epäoikeu-
denmukainen kohtelu viestittää sen koh-
teeksi joutuvalle, ettei häntä erityisesti 
arvosteta. Oikeudenmukainen kohtelu 
puolestaan vahvistaa omanarvontuntoa ja 
lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.6
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Klassiseen Karasekin stressiteoriaan23, 25 
perustuvat mittarit työn vaativuudesta, vai-
kutusmahdollisuuksista ja niiden välisestä 
epäsuhdasta eivät tässä tutkimuksessa 
olleet yhteydessä depressioriskiin. Karase-
kin teoriaan on usein liitetty myös kolmas 
ulottuvuus, työssä saatu sosiaalinen tuki. 
Sosiaalisella tuella mallissa tarkoitetaan eri 
muodoissa saatua apua ja tukea sekä työto-
vereilta että esimieheltä.25 Sosiaalisen tuen 
on todettu toimivan puskurina ja lievittä-
vän korkeiden vaatimusten ja vähäisten 
vaikutusmahdollisuuksien aiheuttamaa 
stressiä.21 Työolot, joissa yhdistyvät korkeat 
vaatimukset, vähäiset vaikutusmahdolli-
suudet ja vähäinen työssä saatu sosiaalinen 
tuki, on puolestaan kaikkein voimakkaim-
min stressiä aiheuttava tilanne. Tässä tutki-
muksessa ei ollut käytettävissä Karasekin 
sosiaalisen tuen mittaria, ja lisäksi on otet-
tava huomioon, että työn vaatimusten mit-
taamiseen ei käytetty alkuperäistä Karase-
kin mittaria, vaan sitä läheisesti muistutta-
vaa työn vaatimuksia mittaavaa asteikkoa. 
Yhteys depressioon olisi saattanut näkyä, 
jos olisimme pystyneet rakentamaan mitta-
rin, joissa kaikki kolme ulottuvuutta – vaa-
timukset, vaikutusmahdollisuudet ja työssä 
saatu sosiaalinen tuki – olisivat yhdistyneet. 
Tähän antaa viitettä työyhteisön ilmapiirin 
ja osin esimiestukeakin mittaavan kohtelun 
oikeudenmukaisuuden voimakas yhteys 
uusiin depressio-diagnooseihin

Metodologia ja tulevaisuuden 
tutkimustarpeet

Käyttämämme aineisto oli laaja ja edusti 
tarkasteltavaa populaatiota hyvin. Myös 
vastausaktiivisuutta, 74 % lähtötilanteessa 
ja 82 % seurannassa, voidaan pitää hyvi-
nä42. Kahden vuoden seuranta, jota voi-
daan pitää riittävänä työolojen ja uuden 
depression välisen yhteyden tutkimisessa13, 

mahdollisti syy-seuraussuhteen arvioinnin, 
kun tapauksina olivat seurantakyselyssä 
ilmoitetut uudet lääkärin toteamat depres-
siotapaukset työntekijöillä, jotka lähtötilan-
teessa eivät raportoineet lääkärin toteamaa 
depressiota. Erityisenä vahvuutena voi-
daan pitää myös useiden depression riski-
tekijöiden kontrollointia analyyseissä. 
Uusia lääkärin toteamia depressiotapauk-
sia tällä seuranta-ajalla löytyi 225 (4,7 %).

On kuitenkin huomattava, että lääkärin 
toteama depressio perustui tutkimuksessam-
me työntekijän omaan raportointiin. Syystä 
tai toisesta osa vastaajista ei halua kyselyissä 
kertoa sairauksistaan. Myös diagnoosin 
tarkkuus ei ole itseraportointiin perustuvissa 
kyselyissä yhtä hyvä kuin esimerkiksi lääkä-
rin tutkimukseen, potilasasiakirjoihin tai sai-
rauspoissaolotodistuksiin perustuvissa mit-
tareissa. ”Lääkärin toteama depressio” sisäl-
tää lisäksi vain ne tapaukset, joissa henkilö 
on hakenut apua depressioon. Luotettavim-
man tiedon depressiosta voisi saada struktu-
roituun haastatteluun perustuvalla menetel-
mällä, jota näin laajassa tutkimuksessa kuin 
tämä tutkimus oli, ei kuitenkaan ollut mah-
dollista käyttää. On kuitenkin epätodennä-
köistä, että depressioon liittyvä vastaustyyli 
olisi tässä pitkittäistutkimuksessa toiminut 
eri tavoin eri mittauskerroilla, toisin sanoen 
ensimmäisellä kerralla sillä ei olisi ollut vai-
kutusta, kun taas toisella kerralla sama vas-
taaja olisi vastannut eri tavalla. Joka tapauk-
sessa jatkotutkimukset eri depressiomittaril-
la ja eri seuranta-ajoilla toisivat lisää tietoa 
tässä tutkimuksessa käytetyn menetelmän 
arvioimiseksi ja nyt saatujen tulosten yleistä-
miseksi.

Koska vastemuuttujanamme oli lääkä-
rin diagnosoima depressio, on syytä lisäksi 
mainita, että saattaa kulua pitkäkin aika 
sairastumisen ja avun hakemisen välillä. 
Tällöin subkliininen tai diagnosoimaton 
depressio on saattanut vaikuttaa vastaajan 
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käsityksiin työoloistaan jo ensimmäisellä 
mittauskerralla. Tämän seikan kontrolloi-
miseksi analyysit tehtiin vielä ryhmässä, 
joilla ei lähtötilanteessa ollut lievempää-
kään psyykkistä oireilua GHQ-12-mittaril-
la mitattuna. Tässä analyysissä työilmapii-
rin ja depression välinen yhteys jäi edelleen 
tilastollisesti merkitseväksi.

Erilaiset stressitekijät kuormittavat eri 
lailla eri ammattiryhmiä50, 52. Tässä tutki-
muksessa kohderyhmänä oli erikoissai-
raanhoidon henkilöstö, joka oli hoitaja- ja 
naisvaltainen ja siten valikoitunut. Lisää 
tutkimuksia tarvitaan eri toimialoilla ja eri 
ammattiryhmissä samoin kuin koko väes-
tössä, jotta nähtäisiin, ovatko nyt saadut 
tulokset yleistettävissä muihin yhteyksiin 
kuin erikoissairaanhoitoon. On kuitenkin 
muistettava, että sosiaalisilla suhteilla on 
merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja mie-
lenterveydelle alasta riippumatta, vaikka 
työympäristö ja työn sisältö voivatkin vaih-
della suuresti52. Tulevissa tutkimuksissa oli-
si tärkeää myös tarkastella, mikä on työolo-
jen ja mikä työn ulkopuolisten tekijöiden 
osuus depressioon sairastumisessa4, 37, 45, 56. 
Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu esimer-
kiksi negatiivisten elämäntapahtumien ja 
depression välistä yhteyttä tai niiden mah-
dollista vaikutusta sekoittavina tekijöinä. 

Koska depressio on yleinen psyykkinen 
ja sosiaalinen ongelma myös työssä käyvillä 

ja aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä 
ja työkyvyttömyyttä, olisi erityisen tärkeää 
tutkia, voidaanko työoloihin kohdistuvilla 
interventioilla vähentää depressioon sai-
rastumista ja siitä aiheutuvaa työkyvyttö-
myyttä ja kustannuksia. Tällaisissa inter-
ventioissa johtamisen ja työilmapiirin 
kehittäminen näyttäisi olevan tärkeää14. 

Johtopäätökset

Tämä tutkimus osoitti, että yleisimmin 
käytetyistä psykososiaalista työympäristöä 
kuvaavista teoreettisista malleista voimak-
kaimmin depressioon sairastumista ennus-
tivat huonoksi koettu työilmapiiri ja koke-
mus kohtelun epäoikeudenmukaisuudesta 
työpaikalla. Työyhteisön ilmapiiritekijöistä 
merkityksellisimpiä olivat tavoitteiden sel-
keyttä ja päämääriä sekä työsuoritukseen 
sitoutumista ja aktiivista osallistumista 
tukevat tekijät.

Tutkimuksen ovat julkaisseet aiemmin 
kansainvälisesti kokonaisuudessaan Ylipaa-
valniemi J, Kivimäki M, Elovainio M, Vir-
tanen M, Keltikangas-Järvinen L ja Vahte-
ra J vuonna 2005 artikkelissa ”Psychoso-
cial work characteristics and indicence of  
newly diagnosed depression: a prospective 
cohort study of  three different models” jul-
kaisun ”Social Science & Medicine” nume-
rossa 61, s. 111–122. 

KirJaLLiSuuS

1.  Adams JS: Inequity in social exchange. Teoksessa: 
Berkowitz L (toim): Advances in experimental 
social psychology, s. 267–299. Academic Press, 
New York 1967.

2.  Anderson NR, West MA: The Team Climate 
Inventory: Manual and User’s Guide. Bergs ASE, 
Windsor UK 1994.

3.  Anderson NR, West MA: Measuring climate for 
work group innovation: development and validation 
of  the team climate inventory. Journal of  
Organizational Behaviour 19 (1998) 235–258.

4.  Benavides FG, Benach J, Muntaner C: 
Psychological risk factors at the workplace: is there 
enough evidence to establish reference values? 
Journal of  Epidemiology and Community Health 
56 (2002) 244–245.

Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 508–520



J. Ylipaavalniemi, ym.

518

5.  Bies RJ: Interactional (in)justice: The sacred and 
the profane. Teoksessa Greenberg J ja Cropanzano 
R (toim): Advances in organizational justice, s. 
89–118. Stanford University Press, Stanford CA.

6.  Blader SL, Tyler TR: What constitutes fairness in 
work settings? A four-component model of  
procedural justice. Human Resource Management 
Review 13 (2003) 107–126.

7.  Brown SP, Leigh TW: A new look at psychological 
climate and its relationship to job involvement, 
effort, and performance. Journal of  Applied 
Psychology 81 (1996) 358–368.

8.  Carayon P: A longitudinal test of  Karasek’s Job 
Strain Model among office workers. Work & Stress 
7 (1993) 299–314.

9.  Colquitt JA, Conlon DE, Wesson MJ et al.: Justice 
at the millennium: A meta-analysis review of  25 
years of  organizational justice research. Journal of  
Applied Psychology 86 (2001) 425–445.

10.  Cohen J, Cohen P: Applied multiple regression/
correlation analysis for the behavioural sciences. 
Erlbaum, Hillsdale NJ 1983.

11.  Cropanzano R, Byrne ZS, Bobocel DR et al.: 
Moral virtues, fairness heuristics, social entities, 
and other denizens of  organizational justice. 
Journal of  Vocational Behavior 58 (2001) 164–
209.

12.  De Lange AH, Taris TW, Kompier MAJ et al.: The 
very best of  the millennium: longitudinal research 
and the demand-control-(support) model. Journal 
of  Occupational Health Psychology 8 (2003) 282–
305.

13.  Dormann C, Zapf  D: Social stressors at work, 
irritation, and depressive symptoms: accounting for 
unmeasured third variables in a multi-wave study. 
Journal of  Occupational and Organizational 
Psychology 75 (2002) 33–58.

14.  Dunnagan T, Peterson M, Haynes G: Mental 
health issues in the workplace: a case for a new 
managerial approach. Journal of  Occupational 
and Environmental Medicine 43 (2001) 1073–
1080.

15.  Elovainio M, Kivimäki M, Helkama K: 
Organizational justice evaluations, job control, and 
occupational strain. Journal of  Applied Psychology 
86 (2001) 418–424.

16. Elovainio M, Kivimäki M, Vahtera J: Organizational 
justice: evidence of  a new psychological predictor of  
health. American Journal of  Public Health 92 (2002) 
105–108.

17.  Elovainio M, Kivimäki M, Vahtera J et al.: Sleeping 
problems and health behaviors as mediators 
between organizational justice and health. Health 
Psychology 22 (2003) 287–293.

18.  Goldberg D, Williams P: A user’s guide to the 
general health questionnaire. NFER-Nelson 
Publishing Co, Windsor 1988.

19.  Goldberg RJ, Steury S: Depression in the work 
place: cots and barriers to treatment. Psychiatric 
Services 52 (2001) 1639–1643.

20.  James LR, James LA, Ashe DK: The meaning of  
organizations: The role of  cognitions and values. 
Teoksessa: Schneider B (toim): Organizational 
climate and culture. Jossey-Bass, San Francisco CA 
1990.

21.  Johnson JV, Hall EM: Job strain, work place social 
support, and cardiovascular disease: A cross-
sectional study of  a random sample of  the Swedish 
working population. American Journal of  Public 
Health 78 (1988) 1336–1342.

22.  Kaprio J, Koskenvuo M, Langinvainio H et al.: 
Genetic influences on use and abuse of  alcohol: a 
study of  5683 adult Finnish twin brothers. 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research 
11 (1987) 349–356.

23.  Karasek RA: Job demands, job decision latitude 
and mental strain: implications for job redesign. 
Administrative Science Quarterly 24 (1979) 285–
308. 

24.  Karasek RA: Job Content Questionnaire and user’s 
guide. Revision 1.1. University of  Massachusetts, 
Lowell MA 1985.

25.  Karasek R, Theorell T: Health, work, stress, 
productivity, and the reconstruction of  working life. 
Basic Books, New York 1990.

26.  Kawakami N, Haratani T, Araki S: Effects of  
perceived job stress on depressive symptoms in blue 
collar workers of  an electrical factory in Japan. 
Scandinavian Journal of  Work, Environment and 
Health 18 (1992) 195–200.

27. Kivimäki M, Lindström K: Effects of  private self-
consciousness and control on the occupational 
stress-strain relationship. Stress Medicine 11 (1995) 
7–16.

28.  Kivimäki M, Sutinen R, Elovainio M et al.: Sickness 
absence in hospital physicians: 2-year follow-up study 
on determinants. Occupational and Environmental 
Medicine 58 (2001) 361–366.

29.  Kivimäki M, Elovainio M, Vahtera J, et al.: 
Association between organisational justice and 
incidence of  psychiatric disorders in female employees. 
Psychological Medicine 33 (2003) 319–326. 

30.  Kivimäki M, Elovainio M, Vahtera J, et al.: 
Organizational justice and health of  employees: 
prospective cohort study. Occupational and 
Environmental Medicine 60 (2003) 27–34.



Psykososiaaliset työolotekijät ja depressioon sairastuminen...

519

31.  Kivimäki M, Ferrie JE, Head J et al.: Organisational 
justice and change in justice as predictors of  
employee health: the Whitehall II study. Journal of  
Epidemiology and Community Health 58 (2004) 
931–937.

32.  Landsbergis PA: (1988) Occupational stress among 
health care workers: a test of  the job demands-
control model. Journal of  Organizational Behavior 
9 (1988) 217–239.

33.  Lecrubier Y: Depressive illness and disability. 
European Neuropsychopharmacology 10 (2000) 
S439–S443.

34.  Lind EA, Tyler TR: The social psychology of  
procedural justice. Plenum, New York 1988.

35.  Länsisalmi H, Kivimäki M: Factors associated with 
innovative climate: What is the role of  stress? Stress 
Medicine 15 (1999) 203–213.

36.  Mausner-Dorsch H, Eaton WW: Psychosocial work 
environment and depression: epidemiological 
assessment of  the demand-control model. American 
Journal of  Public Health 90 (2001) 1765–1770.

37.  Michélsen H, Bildt C: Psychosocial conditions on 
and off  the job and psychological ill health: 
depressive symptoms, impaired psychological well-
being, and heavy consumption of  alcohol. 
Occupational and Environmental Medicine 60 
(2003) 489–496.

38.  Mikula G, Petri B, Tanzer N: What people regard 
as unjust. European Journal of  Social Psychology 
20 (1990) 480–500.

39.  Moorman RH: Relationship between organizational 
justice and organizational citizenship behaviors: Do 
fairness perceptions influence employee citizenship? 
Journal of  Applied Psychology 76 (1991) 845–855.

40.  Mullarkey S, Jackson PR, Wall TD et al.: The 
impact of  technology characteristics and job 
control on worker mental health. Journal of  
Organizational Behaviour 18 (1997) 471–489.

41.  Murray CJ, Lopez AD: Alternative projections of  
mortality and disability by cause 1990–2020: 
Global Burden of  Disease Study. Lancet 349 (1997) 
1498–1504.

42.  Nachmias C, Nachmias D: Research Methods in 
the Social Science. St Martin’s press, New York 
1981.

43.  Niedhammer I, Goldberg M, Leclerc A et al.: 
Psychosocial factors at work and subsequent 
depressive symptoms in the Gazel cohort. 
Scandinavian Journal of  Work, Environment, and 
Health 24 (1998) 197–205.

44.  Paterniti S, Niedhammer I, Lang T et al.: 
Psychosocial factor at work, personality traits, and 
depressive symptoms. Longitudinal results from the 
GAZEL Study. British Journal of  Psychiatry 181 
(2002) 111–117.

45.  Phelan J, Schwartz JE, Bromet EJ et al.: Work 
stress, family stress and depression in professional 
and managerial employees. Psychological Medicine 
21 (1991) 999–1012.

46.  Piirainen H, Räsänen K, Kivimäki M: 
Organizational climate: perceived work related 
symptoms and sickness absence, a population based 
survey. Journal of  Occupational and Environmental 
Medicine 45 (2003) 175–184. 

47.  Pirola-Merlo A, Härtel C, Mann L et al.: How 
leaders influence the impact of  affective events on 
team climate and performance in R&D teams. The 
Leadership Quarterly 13 (2002) 561–581. 

48.  Romanov K, Appelberg K, Honkasalo M-L et al.: 
Recent interpersonal conflict at work and 
psychiatric morbidity: a prospective study of  15 530 
employees aged 24–64. Journal of  Psychosomatic 
Research 40 (1996) 169–176

49.  Schneider B: The climate for service: An 
application of  the climate construct. Teoksessa: 
Schneider B (toim): Organizational climate and 
culture, s. 383–412. Jossey-Bass, San Francisco CA 
1990.

50.  Sparks K, Cooper CL: Occupational differences in 
the work-strain relationships: Towards the use of  
situation specific models. Journal of  Occupational 
and Organizational Psychology 72 (1999) 219–
299.

51.  Stansfeld SA, Fuhrer R, Head J et al.: Work and 
psychiatric disorder in the Whitehall II Study. 
Journal of  Psychosomatic Research 43 (1997) 
73–81.

52. Tennant C: Work-related stress and depressive 
disorders. Journal of  Psychosomatic Research 51 
(2001) 697–704.

53.  Vahtera J, Kivimäki M, Koskenvuo M et al.: 
Hostility and registered sickness absences: a 
prospective study of  municipal employees. 
Psychological Medicine 27 (1997) 693–701. 

54.  Van der Doef  M, Maes S: The Job Demand-
Control (-Support) model and psychological well-
being: a review of  20 years of  empirical research. 
Work & Stress 13 (1999) 87–144.

55.  Wall TD, Bolden RI, Borrill CS et al.: Minor 
psychiatric disorder in NHS trust staff: occupational 
and gender differences. British Journal of  
Psychiatry 171 (1997) 519–523.

56.  Weinberg A, Creed F: Stress and psychiatric 
disorder in health care professionals and hospital 
staff. Lancet 355 (2000) 533–537.

57.  Wells KB, Stewart A, Hays RD et al.: The 
functioning and well-being of  depressed patients. 
Journal of  American Medical Association 262 
(1989) 914–919.

Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 508–520



J. Ylipaavalniemi, ym.

520

58.  West MA: The social psychology of  innovation in 
groups. Teoksessa: West MA, Farr JL (toim): 
Innovation and Creativity at Work: Psychological 
and Organizational Strategies, s. 4–36. Wiley, 
Chichester 1990.

59.  Williams RB, Barefoot JC, Blumenthal JA et al.: 
Psychosocial correlates of  job strain in a sample of  
working women. Archives of  General Psychiatry 
54 (1997) 543–548.

työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsL Jaana Ylipaavalniemi 
johtaja, hr kehittämispalvelut, Talentor Finland oy 
helsingin yliopisto, PsT-jatko-opiskelija 
jaana.ylipaavalniemi@talentor.fi

professori , PsT Mika Kivimäki 
university College London, department of epidemiology and Public health; 
Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja organisaatiot, Psykososiaalisten tekijöiden 
kärkitutkimusyksikkö

tutkimusprofessori, VTT Marko elovainio 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

tiimipäällikkö, PsT, dos. Marianna Virtanen  
Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja organisaatiot, Työ ja mielenterveys -tiimi

tutkija, PsT Kirsi ahola 
Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja organisaatiot, Työ ja mielenterveys -tiimi

professori, LT Jussi Vahtera 
Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja organisaatiot, Psykososiaalisten tekijöiden 
kärkitutkimusyksikkö 
Turun yliopisto, kansanterveystieteen laitos ja TYKS 



artikkelit

521Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 521–537

Työn itsenäisyyden ja työn 
monipuolisuuden muutosten vaikutukset 
vakaviin mielenterveyden häiriöihin ja 
työperäiseen uupumukseen

Mirka Lindholm, Ari Väänänen, Aki Koskinen ja Matti Joensuu

Pitkittäistutkimuksen tavoitteena oli selvittää työn itsenäisyyden ja työn 
monipuolisuuden muutosten vaikutusta työperäiseen uupumukseen ja vakaviin 
mielenterveyden häiriöihin henkilöillä, joiden mielenterveys oli lähtötilanteessa hyvä. 
Tutkittavat olivat kansainvälisessä metsäteollisuusyhtiössä työskenteleviä 
suomalaisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä (n = 4 618). Työn itsenäisyyttä ja 
monipuolisuutta mitattiin kyselylomakkeella vuosina 1996 ja 2000 ja niiden 
muutoksista muodostettiin muutosmuuttujat. Työperäistä uupumusta mitattiin 
työuupumuksen MBI-GS-arviointimenetelmällä samoina vuosina. Mielenterveyden 
häiriöitä mitattiin rekisteritietoihin perustuvilla psykiatrisilla sairaalajaksoilla tai 
psyykelääkityksillä vuosina 2000–2004. Työn itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden 
väheneminen lisäsi selvästi vakavaa työuupumusta mutta ei vakavia 
mielenterveyden häiriöitä, kun taustamuuttujien lisäksi oli vakioitu työn 
itsenäisyyden ja monipuolisuuden lähtötasot. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että työn 
itsenäisyyden ja monipuolisuuden väheneminen lisää subjektiivisesti arvioitua 
työhön liittyvää uupumista, mutta vastaavat muutokset eivät johda objektiivisesti 
mitattuihin vakaviin mielenterveyden häiriöihin. 

 Avainsanat: työuupumus, psykiatrinen sairaalajakso, psyykelääkitys, 
pitkittäistutkimus, subjektiivinen mittari, objektiivinen mittari

JohdanTo

Nykyajan yrityksiin ja organisaatioihin 
kohdistuu jatkuvasti muutoksia ja kehittä-
mishankkeita, joilla pyritään ylläpitämään 
yritysten kilpailukykyä ja vastaamaan 
uudenlaisiin haasteisiin. Organisaatiotasol-
la tapahtuvat muutokset vaikuttavat usein 

myös työntekijöiden työn sisältöön ja työ-
oloihin sekä erilaisiin työhön liittyviin psy-
kososiaalisiin tekijöihin, kuten työn moni-
puolisuuteen ja työn itsenäisyyteen. Tutkit-
taessa näiden psykososiaalisten tekijöiden 
yhteyttä mielenterveyteen on työn itsenäi-
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syys ja monipuolisuus usein yhdistetty työn 
hallinnan käsitteeksi, jolla on useissa tutki-
muksissa osoitettu olevan yhteys työnteki-
jöiden mielenterveyteen27. Työn itsenäisyys 
ja monipuolisuus voivat kuitenkin vaikut-
taa myös erillisinä tekijöinä mielentervey-
teen27, minkä takia näiden tekijöiden vai-
kutuksia on tärkeää tutkia myös erikseen 
sekä ottaa huomioon niiden muuttava 
luonne. Masennus ja ahdistushäiriöt ovat 
työikäisten aikuisten mielenterveyden häi-
riöistä yleisimpiä, ja ne ovat lisääntyneet 
viime vuosina. Mielenterveysongelmia 
pidetään myös nopeimmin kasvavana syy-
nä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiselle 
useissa länsimaissa6. Myös työuupumukses-
ta on tullut vakava terveysongelma, josta 
toipuminen kestää kauan ja voi aiheuttaa 
tarvetta pitkiin sairaslomiin12. Tässä tilan-
teessa onkin tärkeää selvittää työn itsenäi-
syyden ja monipuolisuuden vaikutuksia 
mielenterveyteen ja työuupumukseen yhä 
tarkemmin ottamalla huomioon työn itse-
näisyyden ja monipuolisuuden muuttuva 
luonne. 

Työn itsenäisyys ja työn 
monipuolisuus käsitteinä

Hackmannin ja Oldhamin8 mukaan työn 
itsenäisyyttä voidaan kuvata työntekijän 
mahdollisuutena vapauteen ja oman pää-
tösvallan käyttöön työnsä suunnitellussa ja 
toteutuksessa, ja työn itsenäisyyttä pide-
tään tärkeänä tekijänä, jotta työntekijä voi 
tuntea oman vastuunsa työstään. Työn 
monipuolisuudella tarkoitetaan sitä, miten 
paljon työ sisältää erilaisia tehtäviä, jotka 
vaativat erilaisia taitoja työntekijältä. Työn 
monipuolisuutta pidetään tärkeänä tekijä-
nä, jotta työ voi tuntua merkitykselliseltä. 
Työn itsenäisyydestä ja työn monipuolisuu-
desta on useissa aikaisemmissa tutkimuk-
sissa muodostettu Karasekin13 mallin 

mukaisesti työn hallinnan kattokäsite, joka 
koostuu päätösvallasta (decision authority) 
ja älyllisestä tai taidollisesta toimintavapau-
desta (intellectual/skill discretion). Tässä 
tutkimuksessa käytettävä työn itsenäisyy-
den käsite vastaa keskeisiltä osiltaan sisäl-
löllisesti Karasekin määrittelemää päätös-
vallan käsitettä ja puolestaan työn moni-
puolisuuden käsite älyllisen tai taidollisen 
toimintavapauden käsitettä. 

Työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden sekä niiden 
muutosten yhteydet 
mielenterveyteen ja 
työuupumukseen

Työn itsenäisyyden ja työn monipuolisuu-
den vaikutuksia mielenterveyteen on tut-
kittu erikseen ja yhdistettynä työn hallin-
nan käsitteeksi sekä yhdessä työn vaatimus-
ten kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
on osoitettu, että heikko työn hallinta sekä 
yksinään että yhdistettynä korkeisiin työn 
vaatimuksiin on yhteydessä mielentervey-
den häiriöihin, kuten masennukseen ja 
ahdistushäiriöihin27, 26. Kun työn itsenäi-
syyttä ja työn monipuolisuutta on tutkittu 
erikseen, on kuitenkin havaittu, että nämä 
tekijät voivat olla eri tavalla yhteydessä 
mielenterveyden häiriöihin. Poikkileik-
kausasetelmia käyttäen on havaittu, että 
vahva työn itsenäisyys on yhteydessä alhai-
sempaan masennusjaksojen ja masennus-
oireiden tasoon, kun taas tällaisia yhteyksiä 
ei löytynyt työn monipuolisuuden ja 
masennuksen väliltä20. Myös pitkittäistutki-
muksissa on osoitettu, että heikko työn itse-
näisyys lisää lievästi yleisiä mielentervey-
den häiriöitä, mutta työn monipuolisuuden 
osalta ei ole löytynyt selkeää näyttöä tällai-
sista vaikutuksista27. Osassa aikaisempia 
tutkimuksia ei ole löydetty yhteyttä työn 
hallinnan osatekijöiden ja mielenterveys-
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ongelmien välillä3, mutta sitä vastoin vah-
van työn itsenäisyyden on raportoitu ole-
van uupumukselta suojaava tekijä2. 

Ylipäätään mielenkiintoisia ovat havaitut 
yhteydet työn itsenäisyyden ja monipuoli-
suuden ja keskeisen työssä pahoinvointia 
kuvaavan käsitteen, työuupumuksen, välillä. 
Työn itsenäisyydellä ja monipuolisuudella 
näyttäisi olevan erilaiset yhteydet työuupu-
mukseen, sillä vähäisellä työn monipuoli-
suudella on havaittu yhteys työuupumuksen 
kaikkiin kolmeen osatekijään: ekshaustioon, 
kyynistyneisyyteen ja heikentyneeseen 
ammatilliseen itsetuntoon, kun taas vähäi-
sellä työn itsenäisyydellä on havaittu yhteys 
ainoastaan ekshaustioon24. Kuitenkin aikai-
semmissa työuupumusta käsittelevissä tutki-
muksissa on useammin tutkittu työn hallin-
taa kuin erikseen työn itsenäisyyttä ja työn 
monipuolisuutta. Vähäisen työn hallinnan 
on havaittu olevan yhteydessä työuupumuk-
seen, ja25 työn hallinnan lisäämisellä on esi-
tetty olevan keskeinen asema työuupumuk-
sesta kuntoutumisessa9. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole 
yleensä otettu huomioon työhön liittyvien 
psyykkisten tekijöiden muuttuvaa luonnet-
ta selvitettäessä näiden tekijöiden yhteyttä 
mielenterveyteen tai työuupumukseen28. 
Vain muutamassa mielenterveyteen keskit-
tyvässä seurantatutkimuksessa on tutkittu 
myös työhön liittyvien psyykkisten tekijöi-
den muutosta. Kalimon ym. tutkimukses-
sa11 havaittiin, että työn itsenäisyyden 
väheneminen 10 vuoden seuranta-aikana 
oli yhteydessä vakavaan työuupumukseen 
seuranta-ajan lopussa, ja työn monipuoli-
suuden lisääntyminen näytti olevan työuu-
pumukselta suojaava tekijä. De Raeven 
ym. viimeaikaisessa tutkimuksessa23 mitat-
tiin puolestaan työn hallinnan muutosta ja 
tämän jälkeen muutosten vaikutusta mie-
lenterveyteen. Tällöin havaittiin, että työn 
hallinnan lisääntyminen yhden vuoden 

aikavälillä vähensi neljä kuukautta myö-
hemmin ilmenevää työstä aiheutuvaa toi-
pumisen tarvetta, kun muut työhön liitty-
vät tekijät oli vakioitu. Lisäksi de Langen 
ym. tutkimuksessa16 havaittiin, että siirty-
minen työhön, jossa on matala työn hallin-
ta ja korkeat vaatimukset, lisää masennuk-
seen sairastumisen riskiä. Kuitenkin on 
todettava, ettei näissä aiemmissa tutkimuk-
sissa ole kattavasti tutkittu sekä työkonteks-
tiin sidottua mielenterveyttä että vakavia 
mielenterveyden häiriöitä työn itsenäisyy-
dessä ja monipuolisuudessa tapahtuneiden 
muutosten seurauksena. 

Tutkimuksen haasteet

Työn hallinnan ja mielenterveyden yhteyt-
tä koskevia tutkimuksia on arvosteltu siitä, 
että ne on enimmäkseen toteutettu poikki-
leikkausasetelmalla, jolloin syy-seuraussuh-
teet työn hallinnan ja mielenterveysmuut-
tujien välillä ovat jääneet epäselviksi27, 17, 4. 
Toisaalta pitkittäistutkimusasetelmallakin 
toteutetuissa tutkimuksissa on useimmiten 
käytetty tutkimustapaa, joissa ensimmäisel-
lä kerralla on mitattu työhön liittyviä muut-
tujia ja toisella mielenterveysmuuttujia, jol-
loin on saatu käsitys vain tiettynä aikana 
esiintyvien työhön liittyvien tekijöiden vai-
kutuksesta toisena aikana havaittuun mie-
lenterveyteen28. Onkin huomautettu, ettei 
tällöin ole otettu huomioon työhön liitty-
vien tekijöiden muutoksille altista luonnet-
ta ja muutosten vaikutusta mielenterveys-
muuttujiin23. Lisäksi on todettava, että niis-
sä harvoissa tutkimuksissa, joissa on mitat-
tu työhön liittyvien tekijöiden muutosten 
vaikutuksia mielenterveyteen, ei ole var-
mistettu sitä, ettei tutkittavilla esiinny jo 
lähtötilanteessa mielenterveyden häiriöitä, 
jolloin muut kuin tutkittavat tekijät ovat 
saattaneet vaikuttaa tulokseen.



M. Lindholm, ym.

524

Aikaisemmissa tutkimuksissa mielenter-
veysmuuttujien mittaaminen on perustunut 
yleensä tutkittavien subjektiiviseen itsear-
viointiin, kuten työnpiirteiden arviointiin, 
jolloin tulokset ovat saattaneet vääristyä mit-
tausmenetelmän samankaltaisuuden takia 
(common method bias). Harvoissa objektii-
visiin terveysmittareihin perustuvissa tutki-
muksissa on käytetty mittareina standardoi-
tuja psykiatrisia haastatteluita20, 29. Eräässä 
tutkimuksessa on käytetty standardoidun 
psykiatrisen haastattelun ohella objektiivise-
na mielenterveysmittarina antidepressantti-
lääkityksen aloittamista29. Objektiivisten 
standardoitujen mittareiden käyttö olisi tär-
keää, koska eri ihmisillä on erilainen alttius 
kertoa mielenterveyden ongelmistaan kyse-
lytutkimuksissa ja vaihtelevien kyselymitta-
reiden käyttö aiheuttaa ongelmia tulosten 
yleistettävyydessä. On mahdollista, että työ-
hön liittyvät psyykkiset tekijät ovat eri taval-
la yhteydessä objektiivisesti ja subjektiivises-
ti mitattuun mielenterveyteen. Lisäksi on 
olennaista, että esimerkiksi väsymystä, ärty-
neisyyttä ja uupumusta työssä mittaavat 
mielenterveysmittarit kuvaavat ja mittaavat 
lähinnä työhön liittyviä tuntemuksia ja aja-
tuksia. Sitä vastoin käytettäessä yleisempiä 
mielenterveysmittareita, kuten psyykelääki-
tystä, eivät etiologiset oireet sijoitu pelkäs-
tään työkontekstiin, jolloin mittauskohteena 
on epäspesifimpi mielenterveyden järkky-
minen. Näin erilaiset mielenterveysmittarit 
saattavat tuottaa hyvin erilaisia tuloksia, kun 
tarkastellaan esimerkiksi työn itsenäisyyden 
ja monipuolisuuden vaikutuksia mielenter-
veyteen. 

Jotta voitaisiin tarkastella työn itsenäi-
syyden ja työn monipuolisuuden vaikutus-
ta objektiivisesti mitattuun mielentervey-
teen, käytetään tässä tutkimuksessa mie-
lenterveysmuuttujina psykiatrisia sairaala-
jaksoja sekä psyykelääkityksiä. Suomessa 
sairaalahoidon aloittaminen perustuu lää-

kärin tekemään arvioon potilaan voinnista 
ja sairaalajakso voidaan aloittaa, jos mie-
lenterveyden sairaus estää potilasta huo-
lehtimasta itsestään tai asioistaan, hoita-
matta jättäminen pahentaisi sairautta tai 
potilas on itselleen tai toisille vaaraksi, eikä 
avohoidon tarjoama tuki ole riittävää21. 
Psyykelääkityksen aloittaminen perustuu 
myös lääkärin tekemään arvioon lääkityk-
sen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä 
potilaan psykiatristen oireiden ja subjektii-
visen kärsimyksen vähentämisessä sekä 
psyykkisen tilan tasapainottamisessa19. 

Lisäksi tässä tutkimuksessa käytetään 
subjektiivisena työhön liittyvänä mielenter-
veysmittarina itsearvioitua työuupumusta. 
Objektiivista ja subjektiivista mielenterveys-
mittaria käyttämällä on mahdollista tutkia, 
vaikuttavatko työn itsenäisyyden ja moni-
puolisuuden muutokset eri tavalla objektii-
visesti ja subjektiivisesti mitattuun mielen-
terveyteen. Lisäksi työhön liittyvän mielen-
terveysmittarin ja toisaalta epäspesifimmän, 
vakavia mielenterveyden häiriöitä mittaa-
van mielenterveysmittarin käyttö lisää 
ymmärrystä siitä, missä määrin muutokset 
työhön liittyvissä psykososiaalisissa tekijöissä 
vaikuttavat yksinomaan työhön liittyvään 
mielenterveyteen ja missä määrin vaikutuk-
set ovat nähtävissä yleistä, vakavaa mielen-
terveyden heikkenemistä ennustettaessa. 

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän pitkittäistutkimuksen tavoitteena 
on selvittää työn itsenäisyyden ja työn 
monipuolisuuden muutosten vaikutuksia 
tulevaan vakavaan työuupumukseen sekä 
psykiatristen sairaalajaksojen ja psyykelää-
kitysten esiintymiseen käyttämällä aineis-
tona laajaa metsäteollisuustyöntekijöiltä 
kerättyä kyselytietoja ja rekisteritietoja 
yhdistävää seurantatutkimusaineistoa. Tut-
kimuskysymykset ovat seuraavat:
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1.  Miten työn itsenäisyys ja monipuolisuus 
muuttuvat metsäteollisuustyöntekijöillä 
neljä vuoden seuranta-aikana?

2.  Vaikuttavatko työn itsenäisyyden ja moni-
puolisuuden muutokset tuleviin psykiatri-
siin sairaalajaksoihin ja/tai psyykelääki-
tyksiin?

3.  Vaikuttavatko työn itsenäisyyden ja moni-
puolisuuden muutokset vakavan työuu-
pumuksen ja sen eri ulottuvuuksien syn-
tymiseen?

Tutkimuksessa on mukana vain sellaisten 
henkilöiden ensimmäinen psykiatrinen sai-
raalajakso tai psyykelääkitys, joilla ei ole 
ollut tällaisia sairaalajaksoja tai lääkitystä 

ennen työhön liittyvien psyykkisten tekijöi-
den mittauksia, ja toisaalta ne työntekijät, 
joilla ei ollut vakavaa työuupumusta tutki-
muksen lähtötilassa. 

MeneTeLMäT

aineisto ja tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto kerättiin suuren kansain-
välisen metsäteollisuusyhtiön suomalaisilta 
työntekijöiltä. Työhön liittyviä tekijöitä 
mittaava kyselylomake lähetettiin vuosina 
1996 ja 2000 metsäyhtiön työyksiköihin, 
joissa esimiehet jakoivat kyselyn yhtiön 
kaikille työntekijöille. Heistä vastasi 62 % 
vuonna 1996 ja 60 % vuonna 2000 (kuvio 1). 

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneet vuosina 1996 ja 2000.
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Vuonna 1996 vastanneista 55 % eli 4 618 
henkilöä vastasi myös vuoden 2000 kyse-
lyyn. Tutkimukseen osallistuneiden keski-
määräinen ikä oli 43 vuotta vuonna 1996, 
ja heistä miehiä oli noin 75 %. Noin 70 % 
vastanneista oli työntekijöitä, kuten 
koneenkäyttäjiä, huoltomiehiä, siivoojia tai 
laboratorioassistentteja. Toimihenkilöitä, 
kuten esimiehiä, sihteereitä, teknisiä suun-
nittelijoita ja laboratorioteknikkoja, oli 
puolestaan molemmilla vastauskerroilla 
noin 30 % vastanneista. Koulutustausta oli 
83 prosentilla vastanneista perus- tai kan-
sakoulu tai ammattikoulu. 

Tutkimukseen osallistuneet täyttivät 
myös työuupumusta mittaavan MBI-GS-
arviointimenetelmään perustuvan kyselyn 
vuosina 1996 ja 2000. Hoitoilmoitusrekis-
teristä ja Kansaneläkelaitoksen rekisteritie-
doista saatiin kaikkia kyselyihin vastannei-
ta koskevat tiedot mahdollisista psykiatri-

sista sairaalajaksoista ja psyykelääkityksistä 
vuosilta 1972–2004, joista mielentervey-
den mittaamiseen käytettiin vuosien 2000–
2004 tietoja (kuvio 2). Henkilötietokoodin 
avulla pystyttiin yhdistämään saman hen-
kilön sairaalajakso- tai lääketiedot työhön 
liittyviä psyykkisiä tekijöitä mittaaviin kyse-
lytietoihin. Työterveyslaitoksen eettinen työ-
ryhmä on hyväksynyt tämän tutkimuksen.

Mittarit

Työn itsenäisyyttä ja työn monipuolisuutta mitat-
tiin kysymyksillä, jotka sisältyivät laajem-
paan kyselylomakkeeseen, jolla mitattiin 
erilaisia työhön liittyviä tekijöitä. Kyselylo-
makkeen kysymykset perustuvat suurim-
malta osin Työterveyslaitoksella kehitet-
tyyn Työstressikyselyyn5, jota käytetään 
havaitun työympäristön ja sen vaikutusten 
arviointiin. Työn itsenäisyyttä mitattiin vii-

Kuvio 2. Työn monipuolisuuden ja työn itsenäisyyden sekä työuupumuksen ja psyykelääkityksen ja 
psykiatristen sairaalajaksojen mittausajankohdat.
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dellä kysymyksellä, jotka yhdessä muodos-
tivat summamuuttujan. Myös työn moni-
puolisuutta mitattiin viidellä kysymyksellä, 
jotka muodostivat oman summamuuttu-
jansa (taulukko 1). Kysymyksiin vastattiin 
asteikolla 1 (erittäin paljon / aina) – 5 (erit-
täin vähän / en koskaan). 

Työn itsenäisyyden ja työn monipuolisuu-
den muutosta vuosien 1996 ja 2000 välillä 
tarkasteltiin vähentämällä toisella mittaus-
kerralla muuttujien saamista arvoista ensim-
mäisellä mittauskerralla saadut muuttujien 
arvot. Tämän jälkeen muodostettiin sekä 
työn itsenäisyydelle että työn monipuolisuu-
delle kolmiluokkaiset muutosmuuttujat. 
Muutosmuuttujat kuvasivat työhön liittyvien 
tekijöiden muutosta huonompaan (-4 – 
-0.25) pysymistä samalla tasolla (-0.25 – 
0.25) ja muutosta parempaan (0.23 – 4).

Työuupumusta mitattiin Maslach Burnout 
Inventory – General Survey (MBI-GS) ar-
viointimenetelmällä, joka on alkuperäisestä 
MBI-mittarista yleisesti kaikille ammatti-
ryhmille soveltuvaksi kehitetty työuupumuk-
sen arviointimenetelmä12. Siinä työuupu-
musta mitataan kolmella eri ulottuvuudella: 
kokonaisvaltainen ekshaustio, kyynistynei-

syys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. 
Jokaiseen ulottuvuuteen liittyy väittämiä, 
jotka yhdessä muodostavat kutakin ulottu-
vuutta kuvaavan summamuuttujan. 

Ekshaustioasteikkoon liittyviä väittämiä 
on viisi (esim. ”Tunnen olevani lopen 
uupunut työstäni”), kyynistyneisyysasteik-
koon liittyviä väittämiä viisi (esim. ”Olen 
alkanut epäillä, onko työstäni mitään hyö-
tyä”) ja heikentyneeseen ammatilliseen 
itsetuntoon liittyviä väittämiä kuusi (esim. 
”Mielestäni olen hyvä tässä työssä” ). Vas-
taaja arvioi jokaista väittämää asteikolla 0 
(ei koskaan) – 6 (päivittäin). Pistemääristä 
lasketaan keskiarvot kullekin ulottuvuudel-
le. Koska heikentynyttä ammatillista itse-
tuntoa mitataan positiivisilla kysymyksillä 
toisin kuin ekshaustiota tai kyynistyneisyyt-
tä, vähennetään heikentyneen ammatilli-
sen itsetunto -ulottuvuuden keskiarvo 
luvusta 6. Työuupumusta voidaan arvioida 
laskemalla yhteen eri ulottuvuuksien pai-
notetut keskiarvot (0.40 x ekshaustion kes-
kiarvo + 0.30 x kyynistyneisyyden keskiar-
vo + 0.30 x heikentyneen ammatillisen 
itsetunnon keskiarvo). Yhteenlasketut kes-
kiarvot välillä 0–1.49 kuvaavat tilannetta 

Taulukko 1. Työn itsenäisyyttä ja työn monipuolisuutta mittaavat kysymykset.  

Summamuuttuja
Cronbachin α-kerroin

Kysymykset 

Työn itsenäisyys
α = 0.80 / 0.82

1. Voitko määrätä työtahtisi itse?

2. Voitko poistua työpisteestäsi lyhyeksi ajaksi    ilman, että joku tulee tilalle?

3. Voitko itse suunnitella omaa työtäsi?

4. Millainen on työsi suoritustapa?

5. Kuinka paljon voit vaikuttaa työsi tavoitteisiin (siihen, mitä sinun odotetaan 
työssäsi saavan aikaan)?

Työn monipuolisuus
α = 0.83 / 0.82

1. Miten yksipuolista tai vaihtelevaa työsi on?

2. Voitko käyttää tietojasi ja taitojasi työssäsi?

3. Vaatiiko työsi harkintaa ja päätöksentekoa?

4. Onko työsi yhden tai muutaman osatehtävän toistamista?

5. Pitääkö sinun työssäsi oppia jatkuvasti uutta?
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”ei työuupumusta”, keskiarvot välillä 1.5–
3.49 ”lievä työuupumus” ja keskiarvot 
välillä 3.50–6.00 ”vakava työuupumus”. 
Tässä tutkimuksessa vakavaa työuupumus-
ta kuvattiin dikotomisella vastemuuttujalla 
(0 = ei työuupumusta tai lievä työuupu-
mus, 1 = vakava työuupumus).

Psykiatrisia sairaalajaksoja koskevat tiedot 
perustuvat Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) 
ylläpitämään hoitoilmoitusrekisteriin. Hoi-
toilmoitus on käytössä Suomen kaikissa 
sairaaloissa ja hoitoilmoitusrekisterin on 
arvioitu kattavan noin 95 prosenttia kaikis-
ta toteutuneista sairaalajaksoista1. Hoitoil-
moitus sisältää jokaisen potilaan tulo- ja 
lähtötiedot päivämäärineen sekä pää- ja 
sivudiagnoosit. Diagnoosit perustuvat suo-
menkielisiin käännöksiin kansainvälisistä 
tautiluokituksista ICD-9 ja ICD-10. Tässä 
tutkimuksessa on mukana vuosilta 2000–
2004 kaikkien tutkimukseen osallistunei-
den sellaiset hoitoilmoitustiedot sairaala-
hoitojaksoista, joihin liittyy mielentervey-
den häiriöiden luokkaan sisältyvä diagnoo-
si (ICD-9-muodossa sairauskoodit 290–
319).

Psyykelääkityksiä koskevat tiedot perustu-
vat Kansaneläkelaitoksen (Kela) rekisteri-
tietoihin korvattavista masennuslääkkeistä 
(N06A). Rekisteritiedot kerätään kuukau-
sittain valtakunnallisesti apteekkien tieto-
kannoista, jotka sisältävät lääkärin mää-
räämien lääkereseptien tiedot15. Aineiston 
analyyseissa psykiatriset sairaalajaksot ja 
psyykelääkitykset yhdistettiin yhdeksi mie-
lenterveysmuuttujaksi, jotta löydettäisiin 
mahdollisimman moni vakavista mielen-
terveyden häiriöistä kärsivä. Psykiatrisen 
sairaalajakson tai psyykelääkityksen alka-
misesta kertovaa tapahtumaa kuvasi diko-
tominen vastemuuttuja (0 = ei alkanutta 
sairaalajaksoa / lääkitystä, 1 = on alkanut 
ensimmäinen sairaalajakso / lääkitys).

Taustatietojen osalta tutkittavien ikää ja 
sukupuolta koskevat tiedot kerättiin Väestö-
rekisteristä. Kyselytietojen perusteella tut-
kittavat luokiteltiin koulutustaustansa perus-
teella kansa-/peruskoulun käyneisiin, 
ammattikoulutettuihin ja lukion tai kor-
keamman tutkinnon suorittaneisiin. Koska 
aikaisemmissa tutkimuksissa yhteistyön työ-
paikalla ja työtovereilta saatavan tuen on 
havaittu olevan yhteydessä mielentervey-
teen26 ja työuupumukseen10, mitattiin vuo-
den 1996 kyselyn yhteydessä 4 kysymyksellä 
myös näitä tekijöitä asteikolla 1–5. Näistä 
kysymyksistä muodostettiin summamuuttu-
ja ”yhteistyö” (Cronbachin alfa 0.75). Vas-
tanneet jaettiin yhteistyön osalta kolmeen 
luokkaan 1 = heikko (arvot 1.00–3.34), 2 = 
keskinkertainen (arvot 3.34–4.00) ja 3 = 
hyvä (arvot 4.00–5.00). Myös fyysisen työ-
ympäristön, kuten melun on havaittu ole-
van yhteydessä uupumiseen14, joten vuoden 
1996 kyselyn yhteydessä mitattiin lisäksi fyy-
sistä työympäristöä ja siihen liittyviä riskite-
kijöitä, kuten melua, tärinää, likaisuutta, 
epänormaalia lämpötilaa ja tapaturmien 
riskiä. Näitä muuttujia mitattiin 11 kysy-
myksellä, joissa kysymysmuotona oli: ”Esiin-
tyykö työympäristössäsi seuraavia tekijöi-
tä?”. Kysymykseen vastattiin asteikolla 1–3 
(1 = ei häiritsevästi tai ei ollenkaan, 2 = jon-
kin verran, 3 = hyvin häiritsevästi tai ter-
veyttä uhkaavasti). Vastanneet jaettiin fyysi-
sen työympäristön osalta kahteen luokkaan: 
0 = työssä ei esiinny fyysiseen ympäristöön 
liittyviä riskitekijöitä ja 1 = työssä esiintyy 
fyysiseen ympäristöön liittyviä riskitekijöitä 
jonkin verran tai hyvin häiritsevästi. 

Tilastolliset menetelmät

Työn itsenäisyyden ja monipuolisuuden 
muutoksia vuosien 1996 ja 2000 välillä tar-
kasteltiin ensin toistettujen mittausten va-
rianssianalyysin avulla. Tämän jälkeen työn 
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itsenäisyyden ja monipuolisuuden muutok-
silla ennustettiin psykiatrisia sairaalajaksoja 
tai psyykelääkityksiä vuosina 2000–2004. 
Ensimmäisen psykiatrisen sairaalajakson tai 
psyykelääkityksen alkamista mallinnettiin 
Coxin suhteellisen vaaran mallin avulla. 
Jokaiselle työntekijälle laskettiin, kuinka 
monta päivää kului tutkimuspäivämäärästä 
päättötapahtumaan (ensimmäisen sairaala-
jakson tai lääkityksen aloituspäivämäärä) tai 
sensurointiajankohtaan (kuolema tai seu-
rannan loppumispäivämäärä). 

Vaarasuhteet (Hazard Ratio = HR) ja 
niiden 95 %:n luottamusvälit raportoitiin 
selittäjistä. Vastaavasti binäärisen logistisen 
regressioanalyysin avulla tarkasteltiin, miten 
muutokset työn itsenäisyydessä ja työn 
monipuolisuudessa ennustivat työuupumus-
ta vuonna 2000, mistä raportoitiin ristitulo-
suhteet (Odds Ratio = OR) ja 95 %:n luot-
tamusvälit. Sekä Cox- että regressiomal-
leissa vakioitiin iän, sukupuolen, koulutus-
tason, työn fyysisen ympäristön ja yhteis-
työn vaikutukset sekä työn monipuolisuu-
den ja työn itsenäisyyden lähtötasojen vai-
kutukset. Koska tavoitteena oli muodostaa 
prospektiivisia eli ennustavia malleja, ana-
lyyseissä ei käytetty sellaisia tutkittavia, joil-
la oli ennen mielenterveyden mittausajan-
kohtaa toteutuneita psykiatrisia sairaala-
jaksoja tai psyykelääkityksiä (v. 1972–2000) 
Cox-malleista tulevia sairaalajaksoja ja lää-
kityksiä ennustettaessa (kuvio 2). Vastaa-
vasti ensimmäisen kyselyn aikaan vakavas-
ti uupuneet työntekijät poistettiin logistisis-
ta regressioanalyyseistä ennustettaessa 
tulevaa työuupumusta. Tilastollisissa ana-
lyyseissa käytettiin luokiteltuja muuttujia. 

TuLokSeT

kuvailevat tulokset

Ensimmäisen ja toisen mittauskerran välil-
lä työn itsenäisyys väheni 32 prosentilla, 

pysyi samana 43 prosentilla ja lisääntyi 25 
prosentilla tutkittavista. Työn monipuoli-
suus väheni 28 prosentilla, pysyi samana 
46 prosentilla ja lisääntyi 25 prosentilla. 
Työn itsenäisyys ja monipuolisuus väheni-
vät useammin sellaisilla työntekijöillä, joil-
la työn itsenäisyyden ja monipuolisuuden 
lähtötasot olivat hyviä kuin sellaisilla työn-
tekijöillä, joilla lähtötasot olivat heikkoja.

Psykiatrisia sairaalajaksoja tai psyykelää-
kitystä vuosina 2000–2004 esiintyi noin 3 
prosentilla kaikista tutkittavista, eikä eri 
taustamuuttujaryhmien välillä esiintynyt 
suuria eroja (taulukko 2). Naisilla esiintyi 
mielenterveysongelmia suhteessa hieman 
enemmän kuin miehillä. Vakavaa työuupu-
musta esiintyi puolestaan vajaalla 2 prosen-
tilla kaikista tutkittavista. Muita taustamuut-
tujia tarkasteltaessa eniten työuupumusta 
havaittiin työntekijöillä, joilla yhteistyö työ-
paikalla oli vähäistä, ja vähiten työntekijöil-
lä, joilla yhteistyösuhteet olivat vahvat.

Korrelaatiomatriisista (taulukko 3) näh-
dään, että taustamuuttujista työn itsenäisyy-
den lähtötaso ja työn monipuolisuuden läh-
tötaso olivat selvästi yhteydessä toisiinsa. 
Työn itsenäisyyden muutos korreloi negatii-
visesti työn itsenäisyyden lähtötason kanssa 
ja työn monipuolisuuden muutos korreloi 
negatiivisesti työn monipuolisuuden lähtö-
tason kanssa. Työn itsenäisyyden muutos ja 
työn monipuolisuuden muutos korreloivat 
myös keskenään, vaikka eivät niin voimak-
kaasti kuin niiden lähtötasot. Psykiatrisen 
sairaalajakson tai mielenterveyslääkityksen 
kanssa oli yhteydessä ainoastaan työuupu-
mus. Työn itsenäisyyden muutos ja työn 
monipuolisuuden muutos korreloivat nega-
tiivisesti työuupumuksen kanssa, kuten myös 
näiden muuttujien lähtötasot.
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Taulukko 2. Psykiatristen sairaalajaksojen / psyykelääkityksen esiintyvyys vuosina 2000–2004 ja vakavan 
työuupumuksen esiintyvyys vuonna 2000 frekvensseinä ja prosentteina eri taustamuuttujien luokissa.

Muuttuja Psykiatrinen sairaalajakso /  
psykiatrinen lääkitys

Vakava työuupumus

N % N %
Kaikki tutkittavat 126 2,96 77 1,93
Sukupuoli:
  Naiset 48 4,52 16 1,71
  Miehet 78 2,44 61 1,99
Koulutus:
  Kansa-/peruskoulu 55 2,89 42 2,38
  Ammattikoulu 48 2,95 21 1,37
  Lukio/korkeakoulu 23 3,13 14 2,01
Yhteistyö:
  Heikko 33 2,98 31 3,08
  Keskinkertainen 55 2,84 35 1,90
  Hyvä 38 3,11 11 0,96
Fyysinen työympäristö:
Ei esiinny riskejä 70 2,68 38 1,53
Esiintyy riskejä 56 3,39 39 2,57
Työn itsenäisyys, lähtötaso:
Heikko 36 2,82 33 2,89
Keskinkertainen 48 3,32 24 1,73
Hyvä 42 2,73 20 1,37
Työn monipuolisuus, lähtötaso:
Heikko 39 3,10 32 2,84
Keskinkertainen 49 3,10 23 1,53
Hyvä 38 2,67 22 1,61
Työn itsenäisyys, lopputaso:
Heikko 35 2,62 41 3,34
Keskinkertainen 45 3,14 28 2,10
Hyvä 46 3,08 8 0,56
Työn monipuolisuus, lopputaso:
Heikko 44 3,37 42 3,62
Keskinkertainen 48 3,09 25 1,68
Hyvä 34 2,42 10 0,74

Työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden muutosten 
vaikutukset vakaviin 
mielenterveyden häiriöihin

Psykiatrisia sairaalajaksoja tai psyykelääki-
tystä esiintyi suhteessa eniten työntekijöil-
lä, joilla työn itsenäisyys tai työn monipuo-
lisuus oli vähentynyt, ja vähiten niillä, joilla 

työn itsenäisyys tai työn monipuolisuus oli 
lisääntynyt (taulukko 4). Erot eri muutos-
muuttujaluokkien välillä olivat kuitenkin 
pieniä. Työn itsenäisyyden tai työn moni-
puolisuuden väheneminen eivät kumpi-
kaan lisänneet merkitsevästi psykiatrisen 
sairaalajakson tai psyykelääkityksen aloit-
tamisen riskiä, kun iän, sukupuolen, koulu-
tustason, yhteistyön ja fyysisen työympäris-
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Taulukko 3. Korrelaatiomatriisi eri muuttujien välisistä yhteyksistä.

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11
1. Ikä 1
2. Sukupuoli .02 1
3. Koulutus -.38* .14* 1                         
4. Yhteistyö -.03 -.05 .04 1
5. Fyysinen työ-
ympäristö

-.08* -.15* -.19* -.12* 1                                  

6. Työn itsenäi-
syys   (lähtötaso)   

.07* -.02 .16* .16* -.23* 1

7. Työn moni-
puolisuus                                        
(lähtötaso)

.04 -.15* .23* .18* -.19* .46* 1

8. Työn itsenäi-
syyden muutos

-.01 .03 .00 -.08* .02 -.29* -.06* 1     

9. Työn moni-
puolisuuden 
muutos

-.06* .04 -.03 -.09 -.00 -.08* -.31* .28* 1        

10. Psykiatrinen 
sairaala / lääki-
tys

.03 .05 .00 .00 .02 -.00 -.01 -.01 -.02 1         

11. Työuupumus .07* .02 -.06 -.22* .13* -.14* -.19* -.08* -.15* .07* 1    
         
*<.0001

Taulukko 4. Vakioidut vaarasuhteet (HR) ja niiden 95 %:n luottamusvälit (95 % CI) psykiatrisen sairaala-
jakson tai psyykelääkityksen aloittamiselle työn itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden muutosmuuttujien 
eri luokissa.

*Ennustettu psykiatrista sairaalajaksoa tai psyykelääkitystä (arvo = 1) vs. ei psykiatrista sairaalajaksoa tai psyy-
kelääkitystä (arvo = 0)
Malli 1: Vakioitu ikä, sukupuoli, koulutustaso, yhteistyö ja fyysinen ympäristö 
Malli 2: Vakioitu yllä mainitut muuttujat sekä työn itsenäisyyden 
ja työn monipuolisuuden lähtötasot

Työhön liittyvät muuttujat  N Psykiatrinen  
sairaala/lääkitys*

N  (%)

Malli 1
HR (95% CI)

Malli 2
HR (95% CI)

Muutos työn itsenäisyydessä:

Lisääntynyt 1087 27 (2,5) 0.81 (0.51-1.29) 0.78 (0.49-1.26)

Samassa 1843 54 (2,9) 1.00 1.00

Vähentynyt 1331 45 (3,4) 1.13 (0.76-1.69) 1.13 (0.76-1.68)

Muutos työn monipuolisuudessa:

Lisääntynyt 1080 27 (2,5) 0.85 (0.54-1.35) 0.84 (0.53-1.34)

Samassa 1973 58 (2,9) 1.00 1.00

Vähentynyt 1208 41 (3,4) 1.15 ( 0.77-1.71) 1.16 (0.77-1.73)
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Taulukko 5. Vakioidut ristitulosuhteet (OR) ja niiden 95 %:n luottamusvälit (95 % CI) vakavalle työuupu-
mukselle työn itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden muutosmuuttujien eri luokissa.

*Ennustettu vakavaa työuupumusta (arvo = 1) vs. ei vakavaa työuupumusta (arvo=0)
Malli 1: Vakioitu ikä, sukupuoli, koulutustaso, yhteistyö ja fyysinen työympäristö 
Malli 2: Vakioitu yllämainitut muuttujat sekä työn itsenäisyyden 
ja työn monipuolisuuden lähtötasot

tön vaikutukset vakioitiin. Tulos pysyi 
samana, kun lisäksi vakioitiin myös työn 
itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden 
lähtötasojen vaikutukset.

Työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden muutosten 
vaikutukset työuupumukseen

Työuupumusta esiintyi eniten työntekijöil-
lä, joilla työn itsenäisyys tai työn monipuo-
lisuus oli vähentynyt, ja vähiten työnteki-
jöillä, joilla työn itsenäisyys tai työn moni-
puolisuus oli lisääntynyt (taulukko 5). Työn 
itsenäisyyden väheneminen lisäsi selvästi 
työuupumuksen riskiä (OR 3.61), kuten 
myös työn monipuolisuuden väheneminen 
(OR 3.60), kun iän, sukupuolen, koulutus-
tason, yhteistyön ja fyysisen työympäristön 
vaikutukset vakioitiin. Tulos vahvistui enti-
sestään, kun lisäksi vakioitiin myös työn 
itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden 
lähtötasojen vaikutukset. Työuupumuksen 

ulottuvuuksista työn monipuolisuuden 
lisääntyminen vähensi merkittävästi sekä 
ekshaustio- (OR 0.39, 95 % CI 0.23–0.67) 
että kyynistymisriskiä (OR 0.45, 95 % CI 
0.27–0.77), muttei vaikuttanut yhtä sel-
keästi ammatillisen itsetuntoon (OR 0.78, 
95 % CI 0.59–1.04). Sen sijaan työn itse-
näisyyden lisääntyminen vähensi yksin-
omaan riskiä kokea kyynistyneisyyttä (OR 
0.54, 95 % CI 0.33–0.88). Työn itsenäisyy-
den ja monipuolisuuden väheneminen 
puolestaan lisäsi kaikkien työuupumisulot-
tuvuuksien riskiä.

PohdInTa

Tutkimustulokset suhteessa 
aikaisempaan tutkimukseen

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää 
siltä, että työn itsenäisyyden ja työn moni-
puolisuuden vähentyminen lisää työuupu-
musriskiä merkitsevästi. Työn itsenäisyy-
den lisääntyminen vähensi työuupumuk-

Työhön liittyvät
muuttujat

N Vakava  
työuupumus*

N (%)

Malli 1
OR (95% CI) 

Malli 2
OR (95% CI)

Muutos työn itsenäisyydessä:

Lisääntynyt 983 12 (1,2) 1.06 (0.74-1.83) 0.87 (0.41-1.81)

Samassa 1753 19 (1,1) 1.00 1.00

Vähentynyt 1262 46 (3,6) 3.61 (2.10-6.22) 3.93 (2.28-6.80)

Muutos työn monipuolisuudessa:

Lisääntynyt 1001 8 (0,8) 0.65 (0.29-1.47) 0.53 (0.23-1.21)

Samassa 1861 22 (1,2) 1.00  1.00

Vähentynyt 1136 47 (4,1) 3.60 ( 2.15-6.03) 4.06 (2.41-6.83)
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sen ulottuvuuksista erityisesti kyynistynei-
syyttä, kun taas työn monipuolisuuden 
lisääntyminen vähensi sekä ekshaustiota 
että kyynistyneisyyttä. Sitä vastoin työn 
itsenäisyyden ja monipuolisuuden vähen-
tyminen eivät lisänneet objektiivisilla mit-
tareilla mitattuja vakavia mielenterveyden 
häiriöitä. Vaikutukset pysyivät samankal-
taisina, kun vakioitiin iän, sukupuolen, 
koulutustason, yhteistyön ja fyysisen työ-
ympäristön vaikutusten lisäksi työn itsenäi-
syyden ja työn monipuolisuuden lähtöta-
sot. Samansuuntaista näyttöä on saatu jois-
sakin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa 
on havaittu työn hallinnan ja työn itsenäi-
syyden vaikuttavan uupumiseen, mutta ei 
mielenterveysongelmien esiintymiseen2, 3. 

Työuupumuksen osalta tämän tutki-
muksen tulokset olivat samansuuntaisia 
eräiden aikaisempien tutkimusten kanssa, 
joissa on havaittu työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden vähentymisen tai mata-
lan työn hallinnan olevan yhteydessä työ-
uupumukseen9, 11, 25. Aikaisemmat havain-
not siitä, että työn monipuolisuudella ja 
työn itsenäisyydellä olisi merkitsevästi eri-
laiset vaikutukset työuupumukseen24 eivät 
saa tukea, sillä tässä tutkimuksessa sekä 
työn itsenäisyyden että työn monipuolisuu-
den vähentyminen lisäsivät työuupumusta. 
Mielenterveyden häiriöiden osalta tulokset 
olivat ristiriidassa niiden aikaisempien tut-
kimusten kanssa, joiden mukaan matala 
työn hallinta tai sen vähentyminen ja mata-
la työn itsenäisyys lisäävät mielenterveys-
ongelmien esiintymistä20, 22, 27. Näissä aikai-
semmissa tutkimuksissa on kuitenkin käy-
tetty yksinomaan subjektiivisia mielenter-
veysmittareita. Toisaalta työn monipuoli-
suudella ei erikseen mitattuna ole aikai-
semminkaan havaittu yhteyttä mielenter-
veyden ongelmiin20, 27. Tulokset eivät kui-
tenkaan tue havaintoja siitä, että työn itse-
näisyydellä ja työn monipuolisuudella olisi 

merkitsevästi erilaiset vaikutukset mielen-
terveysongelmien esiintymiseen20, 27, 29, sillä 
tässä tutkimuksessa kummankaan tekijän 
vähentyminen ei vaikuttanut objektiivisesti 
mitattujen vakavien mielenterveysongel-
mien syntyyn. 

Se, ettei työn itsenäisyyden ja monipuo-
lisuuden vähentymisellä havaittu vaikutus-
ta mielenterveyden häiriöiden esiintymi-
seen saattaa osittain johtua mielentervey-
den mittaustavasta. Tässä tutkimuksessa 
mielenterveyden häiriöitä mitattiin objek-
tiivisilla mittareilla eli psykiatrisilla sairaa-
lajaksoilla ja psyykelääkityksellä, kun taas 
useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa 
on käytetty subjektiivisia, itsearviointiin 
perustuvia mittareita. Yhdessä aikaisem-
massa tutkimuksessa on havaittu, että 
matala työn hallinta on yhteydessä stan-
dardoidulla haastattelulla mitattuihin 
masennus- tai ahdistushäiriöihin, mutta ei 
kuitenkaan antidepressanttilääkityksen 
käyttöön29. On siis mahdollista, että työ-
hön liittyvien tekijöiden vaikutukset mie-
lenterveyteen näkyvät herkemmin subjek-
tiivisilla kuin objektiivisilla mittareilla 
mitattaessa. Tähän saattaa tässä tutkimuk-
sessa vaikuttaa se, että mielenterveyden 
häiriöitä pyritään Suomessa ensisijaisesti 
hoitamaan avohoidon keinoin21, mikä 
vähentää tarvittavien psykiatristen sairaa-
lajaksojen määrää ja selittää tässäkin tutki-
muksessa esiintyneiden sairaalajaksojen 
vähäisyyttä. Psyykelääkityksenkään aloitta-
minen ei ole itsestään selvää mielenter-
veysongelmien ilmetessä, sillä lääkärin 
tulee punnita lääkityksen hyödyllisyys aina 
potilaskohtaisesti19. 

Voidaan ajatella, että käytettäessä mie-
lenterveyden häiriöiden mittareina psykiat-
risia sairaalajaksoja ja psyykelääkitystä 
havaituksi tulevat melko vakavat yleisen 
mielenterveyden häiriöt. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa, joissa on raportoitu työn 
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itsenäisyyden ja monipuolisuuden vähen-
tymisen tai matalan työn hallinnan lisää-
vän mielenterveysongelmia, on todennä-
köisesti mitattu lähinnä työsidonnaisia mie-
lenterveydenongelmia, kuten työstä aiheu-
tuvaa toipumisen tarvetta23. Tämä tutki-
mus tukee havaintoa siitä, että työn itsenäi-
syyden ja työn monipuolisuuden vähenty-
minen vaikuttavat herkemmin subjektiivi-
sesti arvioituun, työsidonnaiseen mielen-
terveysongelmaan, kuten työuupumuksen, 
kuin objektiivisesti havaittuihin vakaviin 
mielenterveyden häiriöihin. 

Myös tutkimuksessa käytetty pitkit-
täisasetelma saattaa osaltaan vaikuttaa sii-
hen, ettei työn itsenäisyyden ja monipuoli-
suuden vähentymisellä havaittu vaikutusta 
mielenterveyden häiriöiden esiintymiseen. 
Eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa on 
havaittu, että poikittaisasetelmalla toteute-
tussa tutkimuksessa työn psykososiaalisilla 
tekijöillä voi ilmetä herkemmin yhteyksiä 
työntekijöiden terveyteen kuin pitkittäisase-
telmalla toteutetussa tutkimuksessa22. 
Olennaista on myös huomata, että alun 
perin terveitä henkilöitä tarkasteltaessa 
mielenterveyden häiriöiden riski on huo-
mattavasti pienempi kuin tarkasteltaessa 
henkilöitä, joilla on jo aiemmin havaittu 
mielenterveyteen liittyvää problematiikkaa. 
Siten saamiimme tuloksiin voi vaikuttaa se, 
että tutkimukseemme valitun ryhmän hen-
kilöillä oli alun perin hyvä mielenterveys.

Tutkimuksen arviointi

Tämän tutkimuksen vahvuutena voidaan 
pitää pitkittäistutkimusasetelmaa. Tietom-
me mukaan vain yhdessä aikaisemmassa 
tutkimuksessa on käytetty vastaavaa asetel-
maa, jossa työhön liittyvien psykososiaalis-
ten tekijöiden muutosta on mitattu ensin 
tietyllä aikavälillä ja mielenterveysmuuttu-
jia vasta muutoksen jälkeen23. Pitkittäistut-

kimusasetelmien yhteydessä on pohdittu 
työhön liittyvien psyykkisten tekijöiden ja 
mielenterveysmuuttujien seuranta-aikojen 
pituutta sekä näiden muuttujien mittaami-
sen välisen ajan pituutta23, 28. Seuranta-
aikojen ja mittausten välisen ajan merki-
tyksiä voidaan tarkastella Fresen ja Zapfin7 
stressimallien valossa. Niiden mukaan voi-
daan ajatella, että mitä pidempään haital-
linen työhön liittyvä psyykkinen tekijä pää-
see vaikuttamaan, sitä voimakkaammat 
ovat haitalliset vaikutukset terveyteen. Toi-
saalta on mahdollista, että lyhytaikainen 
voimakas altistuminen haitalliselle työn 
psyykkiselle tekijälle voi vaikuttaa välittö-
mästi terveyteen, mutta tämä vaikutus 
saattaa heikentyä nopeasti. Tässä tutki-
muksessa mielenterveysmuuttujia alettiin 
mitata heti, kun työhön liittyvien psyko-
sosiaalisten tekijöiden seuranta-aika oli 
loppunut. Tällöin oli mahdollista havaita 
työn itsenäisyyden ja monipuolisuuden 
vähentymisen välittömät vaikutukset mie-
lenterveyteen. Toisaalta myös pitkä altistu-
minen haitallisille olosuhteille tuli esiin, 
koska työhön liittyviä tekijöitä mitattiin 
neljän vuoden seurannassa. 

Vastaavasti tutkimuksen heikkoutena voi-
daan pitää sitä, että työuupumusta mitattiin 
samalla kerralla kuin työhön liittyviä psyyk-
kisiä tekijöitä. Tällöin ei voida varmuudella 
tietää, onko työhön liittyvien psyykkisten 
tekijöiden muutos vaikuttanut työuupumuk-
seen vai päinvastoin. Aikaisemmissa tutki-
muksissa on kuitenkin osoitettu olevan 
todennäköisempää, että työhön liittyvät 
psyykkiset tekijät vaikuttavat mielenterveys-
muuttujiin, kuin että mielenterveys vaikut-
taisi itsearvioituihin työhön liittyviin psyko-
sosiaalisiin tekijöihin18. Tutkimuksen heik-
koutena voidaan pitää myös sitä, ettei mie-
lenterveyttä ja työuupumusta mitattu 
molempia sekä subjektiivisella että objektii-
visella mittarilla, jolloin olisi voitu tehdä sys-
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temaattisempaa vertailua näillä mittareilla 
saatujen tulosten välillä. 

Tämän tutkimuksen vahvuutena voi-
daan pitää työhön liittyvien psykososiaalis-
ten tekijöiden muuttuvan luonteen tarkas-
telua. Tässä tutkimuksessa on käytetty kol-
mea mittauskertaa ja selvitetty nimen-
omaan työhön liittyvien tekijöiden muu-
toksen vaikutusta myöhempään mielenter-
veyteen, jolloin tutkimuksen tulokset lisää-
vät ymmärrystä työhön liittyvien psyykkis-
ten tekijöiden muuttuvan luonteen merki-
tyksestä mielenterveydelle. Näiden muu-
tosten huomioon ottaminen ja seurausten 
ymmärtäminen on tärkeää senkin takia, 
että tämänkin tutkimuksen aikana ja edel-
leen metsäteollisuusyhtiöihin kohdistuu 
jatkuvasti organisaation ja toiminnan muu-
toksia, jotka heijastuvat työoloihin ja työ-
hön liittyviin psykososiaalisiin tekijöihin, 
kuten työn itsenäisyyteen ja monipuolisuu-
teen, ja aiheuttavat muutoksia myös niissä. 

Tutkittaessa mielenterveyttä työkontekstis-
sa on aikaisemmissa tutkimuksissa usein 
esiintynyt puutteita eri muuttujien vakioin-
neissa ja mielenterveyden lähtötason mittaa-
misessa. Jotta voitaisiin selvittää juuri työn 
itsenäisyyden ja työn monipuolisuuden 
vähentymisen vaikutuksia työntekijöiden 
mielenterveyteen, ei tässä tutkimuksessa ole 
käytetty niiden tutkittavien tietoja, joilla on 
ollut mielenterveyssairaalajaksoja tai mielen-
terveyslääkitystä tai vakavaa työuupumusta 
ennen mielenterveysmuuttujien mittausajan-
kohtaa. Lisäksi on pyritty minimoimaan mui-
den tekijöiden vaikutukset mielenterveyteen 
vakioimalla ikä, sukupuoli, koulutus, fyysinen 
työympäristö, yhteistyö työpaikalla sekä muu-
tosmuuttujien lähtötaso sekoittavina tekijöi-
nä. Vaikka tässä tutkimuksessa tutkittavien 
ryhmä olikin melko heterogeeninen, on tut-
kimustuloksia yleistettäessä otettava huo-

mioon ryhmän miesvaltaisuus ja metsäteolli-
suuteen liittyvät työn erityispiirteet.

Tutkimuksen anti ja 
jatkotutkimus

Tämä tutkimus vahvistaa tietoa siitä, että 
työn itsenäisyyden ja monipuolisuuden 
väheneminen lisäävät vakavaa työuupu-
musta. Lisäksi tutkimus tukee näkemystä 
siitä, että työn itsenäisyys ja työn monipuo-
lisuus ovat luonteeltaan muuttuvia tekijöitä 
ja että niiden muuttuva luonne on tärkeää 
ottaa huomioon tutkittaessa niiden vaiku-
tuksia eri tekijöihin. Käytännön sovellukse-
na tutkimustuloksia voisi hyödyntää esi-
merkiksi suunniteltaessa työuupumusinter-
ventioita, joissa on mahdollista hyödyntää 
näyttöä siitä, että työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden lisääntyminen vähentä-
vät ekshaustiota ja kyynistyneisyyttä. Tule-
vissa tutkimuksissa olisi myös tärkeää sel-
vittää, minkälaisella aikavälillä työhön liit-
tyvien psyykkisten tekijöiden muutokset 
vaikuttavat mielenterveyteen, ja käyttää 
eripituisia seuranta-aikoja ja aikavälejä. 
Tässä tutkimuksessa objektiivisilla mitta-
reilla mitattaessa ei työn itsenäisyyden ja 
monipuolisuuden vähentymisellä esiinty-
nyt vaikutusta mielenterveyteen. Jatkossa 
olisi kuitenkin tärkeää käyttää enemmän 
objektiivisia mittareita mitattaessa mielen-
terveysmuuttujia ja kehittää objektiivisia 
mittareita, joilla voitaisiin havaita lievem-
piäkin mielenterveysongelmia. 
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Pätkätyö ja masennuslääkkeet 
rekisteriaineistojen valossa

Marianna Virtanen, Mika Kivimäki, Marko Elovainio, Tarja Honkonen, Timo Klaukka ja 
Jussi Vahtera 

Tutkimustieto määräaikaisten työsuhteiden mielenterveysvaikutuksista on ollut 
jossain määrin ristiriitaista johtuen muun muassa siitä, että kaikkia määräaikaisia 
työntekijöitä ei tavoiteta kyselyissä. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kaksi 
rekisteriaineistoa: Kunta 10 -tutkimukseen osallistuvien kymmenen kunnan 
rekisterit kuntatyöntekijöiden työsuhteista ja Kansaneläkelaitoksen rekisteri 
reseptilääkkeiden käytöstä. Masennuslääkkeiden käytön katsottiin ilmentävän 
masennustilaa. Yhteyksiä työsuhdemuodon ja masennuslääkkeiden käytön välillä 
tarkasteltiin myös suhteessa työsuhteen pituuteen. Aineisto kerättiin vuosien 1998–
2002 rekistereistä, ja se sisälsi 17 071 mies- ja 48 137 naistyöntekijän tiedot. 
Toistomittausanalyysissa (logistinen regressioanalyysi) vakioitiin työntekijän ikä, 
ammattiasema ja kalenterivuosi. 

Tulokset osoittivat, että verrattuna vakinaisessa työsuhteessa olleisiin pitempi  
(yli 6 kk) määräaikainen työsuhde tutkimusvuonna lisäsi miehillä 
masennuslääkkeiden käyttöä (OR 1.18, 95 %:n luottamusväli 1.03–1.37), kun taas 
naisilla  yhteyttä ei ollut (OR 0.99, 0.93–1.06). Lyhyempi työsuhde (alle 6 kk) oli 
yhteydessä masennuslääkkeiden käyttöön sekä miehillä että naisilla (miehillä OR 
1.43, 95 %:n luottamusväli 1.19–1.73, naisilla OR 1.18, 1.09–1.28). 
Työllistämistuella työllistetyillä masennuslääkkeiden käyttöä oli eniten (miehillä OR 
1.57, 1.23–2.02, naisilla OR 1.38, 1.20–1.59). Tulokset osoittavat, että 
masennuslääkkeiden käyttö vaihtelee työmarkkina-aseman ja pätkätyösuhteen 
pituuden mukaan. 

 Avainsanat: määräaikaiset työsuhteet, masennuslääkkeet, mielenterveys, työn 
epävarmuus, työttömyys

JOhdAnTO

Työttömyyden ja mielenterveyden ongel-
mien välillä on osoitettu johdonmukainen 
yhteys4, 5, 11, 13, 14, 20, 41. Tässä tutkimusperin-
teessä työmarkkinat on jaoteltu kahteen 

segmenttiin: työssä oleviin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin, kuten työttömiin. Vii-
meisen 20 vuoden aikana työmarkkinoiden 
rakenne on kuitenkin muuttunut. Epätyy-



Pätkätyö ja masennuslääkkeet rekisteriaineistojen valossa

539Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 538–547

pillisiin työsuhteisiin lukeutuvat perintei-
sestä työnantajan ja työntekijän solmimas-
ta toistaiseksi voimassa olevasta työsopi-
muksesta poikkeavat sopimukset, kuten 
määräaikaiset työsuhteet ja vuokratyö, ovat 
yleistyneet. Näitä ”pätkätyösuhteita” värit-
tää epävarmuus ja riskien, kuten työttö-
myyden ja taloudellisten vaikeuksien, 
lisääntyminen1, 7, 17. 

Aiemmin pätkätöitä tehtiin lähinnä 
maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus-
alalla. 1990-luvun laman perintönä pätkä-
työsuhteiden osuus kasvoi Suomessa suh-
teellisen suureksi ja yleistyi myös korkeasti 
koulutetuilla työntekijöillä ja naisilla. 
2000-luvun puoliväliin tultaessa määräai-
kaisten työsuhteiden osuus on vakiintunut 
noin 15 prosentin tietämille. Kuntien ja 
valtion työsuhteista on määräaikaisia 23 %, 
yksityissektorin työsuhteista noin 10 %. 
Pätkätyö on myös aiempaa selvemmin 
sukupuoleen liittyvä ilmiö: naisista lähes 
20 % ja miehistä 10 % on pätkätöissä. 
Tilastojen mukaan uusista työsuhteista on 
määräaikaisia noin 55 %. Työvoiman 
vuokraus ei aiemmin ole maassamme ollut 
kovin yleistä, mutta tilanne on nopeasti 
muuttumassa: vuonna 2002 vuokratyötä 
teki 47 000 henkilöä, mutta vuonna 2004 
heitä oli jo 65 00028. 

Kansainvälistä tutkimusta pätkätyön 
mielenterveysvaikutuksista on tehty melko 
vähän. Aineistot ovat usein olleet pieniä, ja 
lähinnä on tutkittu yksittäisiä mielenter-
veysoireita3, 34, 37. Joissakin tutkimuksissa on 
löydetty yhteys pätkätyön ja mielentervey-
den oireiden välillä2, 8, 24, 34, mutta on myös 
raportteja, joissa yhteyttä ei ole löytynyt34. 
Työpaikoilla tehdyissä tutkimuksissa ongel-
mana on voinut olla ”todellisten” pätkä-
työläisten heikko saavutettavuus: työntekijä 
on jo ehtinyt vaihtaa työpaikkaa, ennen 
kuin kysely on tavoittanut hänet, tai hyvin 
lyhytaikaisessa työsuhteessa olleita ei ole 

edes otettu mukaan kyselyyn. On myös esi-
tetty, että pätkätyötä tekevien joukko on 
hyvin heterogeeninen: osalle pätkätyö on 
vain välivaihe ja ponnahduslauta vakitui-
seen työhön – osalle siitä muodostuu louk-
ku, jossa työttömyyden, toimeentulon ja 
hyvinvoinnin riskit kasaantuvat1, 16, 27, 34, 37. 

Rekisteriaineistojen avulla on mahdolli-
suus tavoittaa niitäkin henkilöitä, joita ei 
tavoiteta kyselyillä. Esimerkiksi Kunta 10 
-tutkimuksessa tarkasteltiin työnantajan 
työsuhderekisterin avulla työsuhdetyypin 
yhteyttä kuolleisuuteen ja havaittiin, että 
määräaikaisissa työsuhteissa ja tukityöllis-
tettyinä olleilla oli kohonnut kuolleisuusris-
ki verrattuna vakituisessa työsuhteissa ollei-
siin19. Kuolleisuustyyppejä erikseen tarkas-
teltaessa havaittiin vielä, että kohonnut ris-
ki liittyi niin sanottuihin ulkoisiin syihin 
(tapaturmat ja itsemurhat) sekä alkoholin 
käyttöön ja tupakointisairauksiin liittyvään 
kuolleisuuteen. Tutkimus antaa viitteitä, 
että määräaikaisia työsuhteita tutkittaessa 
työsuhderekisteriä käytettäessä voidaan 
saada samansuuntaisia tuloksia myös mie-
lenterveysindikaattoreilla9.  

Masennuslääkkeiden käytöstä erilaisissa 
työsuhteissa olevilla on vain vähän aiem-
paa tutkimustietoa. Työttömien on rapor-
toitu käyttävän työssä olevia enemmän 
masennuslääkkeitä21 ja rauhoittavia lääk-
keitä18. Nämä molemmat tutkimukset ovat 
perustuneet erityisryhmään eli lääkärin 
vastaanotolla käyneisiin potilaisiin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on sel-
vittää, onko työsuhdetyypiltään erilaisten 
työntekijöiden (vakituinen, määräaikainen, 
työllistetty) välillä eroa masennuslääkkei-
den käytössä. Jos mahdollinen yhteys löy-
tyy, on lisäksi tavoitteena tutkia, onko mää-
räaikaisen työsuhteen pituudella yhteyttä 
masennuslääkkeiden käyttöön. Tutkimuk-
sessa käytettiin laajaa Kunta 10 -aineistoa, 
jossa kymmenen kaupungin työntekijöitä 
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koskeva työsuhderekisteri yhdistettiin Kan-
saneläkelaitoksen lääkeostorekisteriin 
masennuslääkkeiden osalta.

MeneTeLMäT

Aineisto

Tutkimus kuuluu Kunta 10 -seurantatutki-
mukseen, jonka tavoitteena on tutkia kym-
menen osallistuvan kaupungin (Espoo, Van-
taa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naan-
tali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat) työnteki-
jöiden työolojen ja terveyden kehittymis-
tä19, 30. Kunta-alan ammateista yleisimmät 
ovat sairaanhoitaja ja opettaja, mutta aineis-
to käsittää koko ammattihierarkian aina 
kaupunginjohtajasta siivoojaan. 

Tutkimuksessa yhdistettiin kaksi rekiste-
riaineistoa. Työnantajien rekisteristä poi-
mittiin tiedot työsuhteista ja niiden kestois-
ta vuosilta 1998–2002, samoin kuin tiedot 
sosiodemografisista tekijöistä (ikä, suku-
puoli ja ammattinimike). Kaikki tiedot oli 
saatavilla 99,7 %:lta työntekijöistä. Lopul-
lisessa aineistossa oli 17 071 miestä (26 %) 
ja 48 137 naista (74 %). Ammattiaseman 
luokittelu perustui Tilastokeskuksen29 luo-
kitukseen, jossa viisinumeroisen ammatti-
nimikekoodin avulla työntekijät luokiteltiin 
kolmeen ryhmään: ylemmät toimihenkilöt, 
alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. 
Ylempien toimihenkilöiden joukossa ylei-
simmät ammattinimikkeet olivat opettaja 
ja lääkäri, alempien toimihenkilöiden ryh-
mässä hoitaja ja toimistotyöntekijä, ja työn-
tekijöiden ryhmässä laitosapulainen ja keit-
tiötyöntekijä

Tiedot masennuslääkkeiden käytöstä 
kerättiin Kansaneläkelaitoksen reseptilääk-
keiden ostorekisteristä. Rekisteri kattaa 
kaikki apteekeista lunastetut reseptilääk-
keet, joista on maksettu sairausvakuutuk-
sen korvaus. Tiedoston ulkopuolelle jäävät 
siten muun muassa itsehoitolääkkeet sekä 

sairaalahoidossa olleiden henkilöiden lääk-
keiden käyttö. Rekisteritietojen yhdistämi-
seen käytettiin henkilötunnusta.

Työsuhdetyyppi ja työsuhteen 
pituus

Jokainen rekisterissä oleva työntekijä luoki-
teltiin kaikkina tutkimusvuosina yhteen 
seuraavista kategorioista: (1) vakinainen, 
(2) määräaikainen ja (3) työllistetty. Työn-
antajan rekistereissä on valmiiksi koodit 
näille työsuhdetyypeille. Määräaikaiset 
työntekijät jaettiin vielä kahteen ryhmään 
sen perusteella, kuinka pitkä heidän työ-
suhteensa kunakin tutkimusvuonna oli 
ollut: 0–6 kuukautta tai 7–12 kuukautta. 
Tukityöllistetyt kunnissa ovat yleensä pit-
käaikaistyöttömiä, joiden työllistymistä 
tuetaan valtion varoin. Työllistämisjakson 
pituus on useimmiten kuusi kuukautta. 

Työnantajan rekistereissä oli vuosien 
1998 ja 2002 välillä yhteensä 274 424 hen-
kilötyövuotta työsuhteita, joista miesten 
osuus oli 71 110 ja naisten osuus 203 314 
henkilötyövuotta. 

Masennuslääkkeet

Lääkeostot on koodattu Kansaneläkelai-
toksen lääkeostorekisteriin WHO:n (World 
Health Organization) ATC-luokituksen 
(Anatomical Therapeutic Chemical Classi-
fication) mukaan42. Masennuslääkkeiden 
ATC-koodi on N06A, johon kuuluvat 
muun muassa trisykliset masennuslääkkeet 
(TCA), selektiiviset serotoniinin takaisi-
noton estäjät (SSRI), selektiiviset noradre-
naliinin takaisinoton estäjät (SNRI) sekä 
uudempia lääkeaineita, kuten venlafaksiini 
ja mirtatsapiini. Suomessa kaikkiin masen-
nuslääkkeisiin tarvitaan lääkärin kirjoitta-
ma resepti, ja yhdellä ostokerralla voi kat-
taa maksimissaan kolmen kuukauden lääk-
keen käytön. Kansaneläkelaitos korvaa 
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kuluttajille osan reseptilääkkeiden hinnas-
ta, ja apteekit raportoivat kaikki nämä 
reseptilääkeostot Kansaneläkelaitokselle25. 
Vuosittainen lääkeostotieto (kyllä/ei) vuo-
sina 1998–2002 linkattiin henkilötunnuk-
sen avulla työnantajien työsuhderekisteriin. 
Tänä aikana yleisimpiä käytettyjä masen-
nuslääkkeitä Suomessa olivat selektiiviset 
serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-
lääkkeet25.

Tilastolliset menetelmät

Työntekijöiden keski-ikä, työsuhdetyyp-
pien osuus, ammattiasema ja masennus-
lääkkeiden käyttö kunakin tutkimusvuonna 
esitetään kuvailevassa taulukossa. Miesten 
ja naisten väliset erot testattiin varianssi-
analyysin ja Pearson χ2 -testin avulla.

Toistomittausanalyysia (GEE = genera-
lized estimating equations)22 käyttäen las-
kettiin logistinen regressiomalli, jossa selit-
tävänä tekijänä oli työsuhdemuoto ja seli-
tettävänä masennuslääkkeen käyttö. GEE-
menetelmää suositellaan käytettäväksi sil-
loin, kun sama henkilö esiintyy aineistossa 
useana vuonna; tällöin havainnot henki-
löön liittyvästä masennuslääkkeiden käy-
töstä korreloivat. Logististen regressiomal-
lien tulokset esitettiin riskisuhteina (OR) 
sekä niiden 95 %:n luottamusväleinä. Ver-
tailuryhmänä käytettiin vakinaisessa työ-
suhteessa olleita. Koska masennuslääkkei-
den käyttö tutkimusaikana yleisesti ottaen 
lisääntyi, regressiomallit vakioitiin iän ja 
ammattiaseman ohella myös kalenterivuo-
della. Interaktio työsuhdemuodon ja suku-
puolen välillä masennuslääkkeiden käyttöä 
selitettäessä oli tilastollisesti merkitsevä 
(p=.007), mikä tarkoittaa, että yhteys työ-
suhdemuodon ja masennuslääkkeiden 
välillä on erilainen riippuen sukupuolesta. 
Siksi tulokset laskettiin erikseen miehille ja 
naisille. Analyyseissä käytettiin SAS 9.1 

-ohjelmiston GENMOD GEE -estimoin-
tia. 

TuLOKseT

Aineistoa kuvailevat tunnusluvut on esitetty 
taulukossa 1. Miesten keski-ikä oli naisia 
korkeampi ja miehet olivat naisia useammin 
vakinaisessa työsuhteessa, kun taas naiset 
olivat miehiä useammin toimihenkilöam-
mateissa. Masennuslääkkeiden käyttö oli 
naisilla yleisempää kuin miehillä (5–7 % 
naisilla, 3–4 % miehillä). Käyttö lisääntyi 
tutkimusaikana (kalenterivuoden p < .001).

Taulukossa 2 esitetään yhteys työsuhde-
tyypin ja masennuslääkkeiden käytön välil-
lä erikseen miehillä ja naisilla. Miehillä yli 
kuuden kuukauden määräaikainen työsuh-
de oli yhteydessä 1,18-kertaiseen masen-
nuslääkkeiden käytön riskiin, kun taas nai-
silla yli kuuden kuukauden määräaikainen 
työsuhde ei ollut yhteydessä masennuslääk-
keiden käyttöön. Lyhyempiä, alle kuuden 
kuukauden mittaisia työsuhteita tarkastel-
taessa havaittiin, että sekä miehillä että 
naisilla lyhyempi määräaikainen työsuhde 
lisäsi masennuslääkkeiden käytön todennä-
köisyyttä (OR 1.43 miehillä ja 1.18 naisil-
la). Tukityöllistetyillä riski oli kuitenkin 
suurin (1,57-kertainen miehillä ja 1,38-ker-
tainen naisilla) verrattuna vakinaisessa työ-
suhteessa olleisiin.

POhdinTA

Laaja kuntasektorin rekisteriaineistoihin 
perustuva tutkimus osoitti, että pätkätyö-
hön liittyy suurempi todennäköisyys 
masennuslääkkeiden käyttöön kuin vaki-
naiseen työsuhteeseen. Lisäksi havaittiin, 
että pätkätyön pituudella ja laadulla (lyhyt 
työsuhde tai tukityösuhde vs. pitkä määrä-
aikainen työsuhde) on merkitystä masen-
nuslääkkeiden käytön riskissä. 
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epävakaa työmarkkina-asema

Työsuhteen pituudella ja laadulla näyttää 
olevan merkitystä masennuslääkkeiden 
käytössä siten, että lyhyempi pätkätyösuh-
de ja työllistämistukeen perustuva työsuh-
de ovat suurempi riski käytölle kuin yli 
puolen vuoden mittainen työsuhde. Tulos 
tukee aiempia tutkimuksia työmarkkina-
aseman epävakaisuuden asteen yhteydestä 
henkiseen hyvinvointiin34, 37. Hyvin lyhyi-
siin työsuhteisiin liittyy useita mielenterve-
yttä kuormittavia tekijöitä, kuten epävar-
muutta7, 33, työttömyyttä ja taloudellisia 
vaikeuksia17. Kunta 10 -kaupunkien työn-
tekijöihin kohdistuneessa Tilapäisenä kunnan 
töissä -tutkimuksessa seurattiin pätkätöissä 
olleiden työuraa ja terveyttä38.  Neljä vuot-
ta määräaikaisena olleiden ja vakinaistu-
neiden välillä ei ollut terveyseroa. Sen 
sijaan terveys heikkeni niillä, joiden työ-
uraan sisältyi työttömyysjaksoja.

Tässä esitetyt tulokset perustuvat poikki-
leikkausyhteyksiin, joten syy-seuraussuh-

teen suuntaa ei voida tulosten perusteella 
arvioida. Terveysongelmista kärsivien pät-
kätyöntekijöiden on muun muassa aiem-
missa tutkimuksissa havaittu muita pätkä-
työntekijöitä useammin jäävän vaille vaki-
naista työtä, menettävän helpommin työ-
paikkansa tai joutuvan työttömäksi32, 35, 36. 

Pätkätyö oli voimakkaammin yhteydes-
sä masennuslääkkeiden käyttöön miehillä 
kuin naisilla. Naisilla ei esimerkiksi havait-
tu lainkaan yhteyttä yli kuuden kuukauden 
pätkätyösuhteen ja masennuslääkkeiden 
käytön välillä. Aiemmissa tutkimuksissa on 
havaittu samansuuntaisia tuloksia: erilaiset 
työelämän epävarmuustekijät, kuten työt-
tömyys, näyttävät vaikuttavan miesten mie-
lenterveyteen voimakkaammin kuin nais-
ten4, 6, 11, 13, 14, 20, 41. Poikkeuksen tästä on kui-
tenkin huomattu muodostavan yksinelävät 
naiset4, 10, 12, 23, 41. Tämä tutkimus perustui 
rekisteriaineistoon, joka ei sisältänyt tietoa 
työntekijän siviilisäädystä. Meillä ei siten 
ollut mahdollisuutta tarkastella sukupuolen 
ja siviilisäädyn merkitystä työsuhdetyypin 

Taulukko 2: Työsuhdetyyppi ja masennuslääkkeiden käytön esiintymisen odds ratio (OR) ja sen 
95 %:n luottamusväli miehillä ja naisilla

Masennuslääkkeiden käyttö
Henkilöitä na Tapauksia %b OR (95 % luottamusväli)c

Miehet 71 110
  Vakinainen 58 355 3,5 1.00
  Määräaikainen 7–12 kk 7 886 4,0 1.18 (1.03, 1.37)
  Määräaikainen 0–6 kk 3 090 4,2 1.43 (1.19, 1.73)
  Tukityöllistetty 1 779 5,7 1.57 (1.23, 2.02)
Naiset 203 314
  Vakinainen 156 091 6,1 1.00
  Määräaikainen 7–12 kk 29 653 4,9 0.99 (0.93, 1.06)
  Määräaikainen 0–6 kk 14 272 5,8 1.18 (1.09, 1.28)
  Tukityöllistetty 3 298 8,2 1.38 (1.20, 1.59)

a N on suurempi kuin todellinen henkilömäärä, koska sama henkilö voi esiintyä aineistossa useamman kerran 
eri kalenterivuosina.
b Henkilöt, joilla ainakin yksi masennuslääkeosto, vakioimaton %.
c Vakioitu iällä, kalenterivuodella ja ammattiasemalla.
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ja masennuslääkkeiden käytön välisessä 
yhteydessä. Tämä on kuitenkin merkittävä 
kysymys, joka vaatisi lisätutkimusta.

Tukityöllistetyn työura

Tässä tutkimuksessa esitettyjä tuloksia tuki-
työsuhteen ja masennuslääkkeiden käytön 
välisestä yhteydestä ei voi yleistää koske-
maan koko työttömien joukkoa, koska tuki-
työllistetyt ovat toisaalta pitkäaikaistyöttö-
miä, jotka usein poikkeavat ominaisuuksil-
taan lyhytaikaisesti työttömistä, ja koska 
toisaalta tukityöhön osallistuvat ovat pitkä-
aikaistyöttömien joukossa useimmiten se 
aktiivisempi ja työkykyisin joukko. Erityi-
sesti naispuolisten tukityöllistettyjen masen-
nuslääkkeiden käyttö kasvoi voimakkaasti 
seuranta-aikana. Tulos voi heijastaa todel-
lista mielenterveyden heikkenemistä tässä 
ryhmässä, mutta voi liittyä myös aiempaa 
parempaan hoidon saatavuuteen, joka 
lisää masennuslääkkeiden käyttöä.  

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työl-
listämistukityösuhde harvoin johti pysyvään 
työsuhteeseen. Vuonna 1998 tukityöllisty-
neistä 24 %:lla oli seuraavana vuonna mää-
räaikainen työsuhde, 5 %:lla vakinainen 
työsuhde, 44 % oli jälleen tukityöllistettynä, 
ja 27 %:a ei enää löytynyt kyseisten työnan-
tajien rekistereistä. Vastaavat luvut alle kuu-
den kuukauden pätkätyösuhteen ryhmässä 
olivat 70 % määräaikaisia, 6 % vakinaisia, 
2 % tukityöllistettyjä ja 22 % ei enää rekis-
terissä. Yli kuuden kuukauden työsuhteissa 
olleiden ryhmässä luvut olivat 72 % määrä-
aikaisia, 20 % vakinaisia, 1 % tukityöllistet-
tyjä ja 7 % ei enää rekisterissä. Näyttää siis 
siltä, että uranäkymät eivät olleet hyvät tuki-
työllistetyillä, ja pätkätyösuhteessa olleilla 
ne olivat sitä paremmat, mitä pidempi pät-
kätyösuhde työntekijällä oli taustalla. Voi-
taisiin kuitenkin ajatella, että 2000-luvun 
lopulle tultaessa nämä luvut ovat muuttu-

neet parempaan suuntaan lisääntyneen 
työvoimapulan myötä.  

Metodologia

Lääkereseptit, joista Kansaneläkelaitoksen 
rekisteri muodostuu, perustuvat lääkärin 
tutkimukseen avohoidossa. Rekisteriaineis-
ton käyttöön liittyy useita etuja. Rekisterin 
avulla tavoitettiin kaikki työsuhteet eikä sii-
hen sisälly kyselytutkimusten tavoin muis-
tamiseen liittyviä ongelmia. Tutkimusai-
neiston keskimääräinen masennuslääkkei-
den käyttö seuranta-ajan lopussa vuonna 
2002 oli 6,5 % (miehillä 4,1 % ja naisilla 
7,3 %), joka on lähellä suomalaista keskiar-
voa tuona vuonna, 5,5 %26. 

On kuitenkin muistettava, ettei masen-
nuslääkkeiden käyttöä voida pitää täysin 
luotettavana masennustilojen indikaattori-
na. Ensinnäkin masennuslääkkeitä käyte-
tään nykyään paitsi masennuksen myös 
muiden sairauksien, kuten ahdistuneisuus-
häiriöiden, syömishäiriöiden, traumaperäi-
sen stressihäiriön ja kivun, hoidossa. Toisek-
si masennuslääkkeen käyttöä voidaan pitää 
masennukseen saadun hoidon indikaattori-
na, jolloin lääkkeitä ostaneet henkilöt voivat 
olla valikoituneita suhteessa hoidon saata-
vuuteen. Sosioekonomisia terveyseroja on 
selitetty muun muassa eroilla hoitoon 
hakeutumisessa ja pääsyssä15. Kuitenkin 
vakinaisten ja pätkätyöntyöntekijöiden koh-
dalla voi pikemminkin olla kyse vakinaisten 
helpommasta hoitoon pääsystä ja parem-
mista työterveys- ja kuntoutuspalveluista. 

Työterveyshuoltoa koskevat säädökset 
koskevat lähtökohtaisesti kaikkia työssä ole-
via. Kuitenkin kuntasektoriin kohdistunees-
sa selvityksessä 7 % määräaikaisista vastasi, 
ettei heillä ollut oikeutta työterveyshuoltoon, 
ja 21 % ei tiennyt, oliko heillä tällainen 
oikeus40. Suomalaisessa väestöotoksessa pät-
kätöissä olleet olivat käyttäneet vähemmän 
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työterveyshuollon palveluja kuin vakinai-
set39. Sairaalahenkilöstöön kohdistuneessa 
tutkimuksessa havaittiin, että masennusoi-
reita potiessaan vakinaiset hakeutuivat pät-
kätöissä olevia useammin myös sairauslo-
mille31, toisin sanoen on viitteitä siitä, että 
vakinaisessa työsuhteessa olevat hakeutu-
vat hoitoon pätkätöissä olevia useammin. 
Nyt osoitetut erot masennuslääkkeiden 
käytössä voisivat siis pikemminkin todelli-
suudessa olla vielä suuremmat, jos vakinai-
set ja pätkätyöläiset hakeutuisivat ja pääsi-
sivät samassa suhteessa hoidon piiriin.

Tutkimusaineisto muodostui kuntatyön-
tekijöistä, joista valtaosa oli naisia. Tutki-
mus olisi syytä toistaa myös yksityissektoril-
la ja miesvaltaisilla aloilla, jotta nähtäisiin, 
onko kyseessä vain julkisen sektorin ilmiö, 
vai onko pätkätyössä yleisesti ottaen teki-
jöitä, jotka altistavat työntekijän mielenter-
veyden ongelmille.

Johtopäätökset

Tämä tutkimus osoitti, että pätkätyöhön 
liittyy suurempi todennäköisyys masennus-

lääkkeiden käyttöön kuin vakinaiseen työ-
suhteeseen. Nyt esitettyjen tulosten taustal-
la saattaa olla vaikeuksien kasautuminen 
epävakaassa työmarkkina-asemassa olevil-
le, jolloin myös riski työkyvyn menettämi-
selle kasvaa. Lyhyissä työsuhteissa olevat 
tulisi lukea erityiseksi riskiryhmäksi työpai-
koilla ja työterveyshuolloissa silloin, kun 
psyykkistä työkykyä tuetaan ja työelämästä 
syrjäytymistä ehkäistään.
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Psykososiaalisen opiskeluympäristön 
yhteys opiskelijoiden hyvinvointiin

Juhani Sulander ja Vuokko Romppanen

Poikkileikkaustutkimuksella tutkittiin psykososiaalisen opiskeluympäristön yhteyttä 
opiskelijoiden kokemaan fyysiseen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja 
itsearvioituun opiskelumenestykseen. Psykososiaalinen opiskeluympäristö 
määriteltiin koostuvan menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta, ilmapiiristä ja 
henkisestä väkivallasta. 

Tutkimukseen osallistui 305 opiskelijaa kahdesta yliopistosta, 
ammattikorkeakoulusta ja ammatillisesta oppilaitoksesta eri puolelta Suomea 
vuonna 2005. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta oli naisia. Vastanneiden keski-
ikä oli 22 vuotta. Noin 80 prosenttia vastaajista koki sekä fyysisen terveytensä että 
psyykkisen hyvinvointinsa hyväksi. Opiskelijat arvioivat myös 
opiskelumenestyksensä keskimäärin hyväksi kaikilla kouluasteilla.

Psykososiaalisen opiskeluympäristön yhteyttä opiskelijoiden terveyteen, 
hyvinvointiin ja opiskelumenestykseen tutkittiin logistisen regressiomallin avulla. 
Tulosten mukaan oppilaitoksen hyvä ilmapiiri oli yhteydessä sekä opiskelijoiden 
kokemaan parempaan psyykkiseen hyvinvointiin että itsearvioituun 
opiskelumenestykseen. Henkinen väkivalta oli yhteydessä koettuun fyysiseen 
terveydentilaan: mitä vähemmän opiskelijat olivat kokeneet henkistä väkivaltaa, sitä 
paremmaksi he arvioivat fyysisen terveydentilansa. Kouluasteiden välillä oli 
terveyden kokemisen suhteen joitakin eroja. Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat 
fyysisen terveytensä yliopisto-opiskelijoita huonommaksi. Sitä vastoin yliopisto-
opiskelijat kokivat psyykkisen hyvinvointinsa ammatillisen toisen asteen opiskelijoita 
huonommaksi. 

Tutkimuksen tärkein tulos on, että oppilaitosten turvallisuuteen ja viihtyisään 
opiskeluilmapiiriin on syytä kiinnittää huomiota, koska ne voivat vaikuttaa 
opiskelijoiden fyysiseen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja 
opiskelumenestykseen. 

 Avainsanat: opiskelijat, fyysinen terveys, psyykkinen hyvinvointi, 
opiskelumenestys, opiskelukyky, opiskeluhyvinvointi, oikeudenmukaisuus, ilmapiiri, 
henkinen väkivalta
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JOHdANTO

Opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä 
edistettäessä on otettava huomioon opiske-
lijan yksilöllisten terveystottumusten ja elä-
mäntapojen lisäksi myös opiskeluympäris-
tön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyvyys. 
Opiskelu sisältää paljon kilpailua ja yksin 
puurtamista, jolloin opiskelijan kokonais-
valtaisen persoonan kasvun tukeminen voi 
unohtua. Oppikirjojen lukeminen ja tentti-
minen eivät korvaa sosiaalisia tilanteita 
eivätkä vuorovaikutusta opettajien ja mui-
den opiskelijoiden kanssa. Yksilöllinen 
opintosuorituksia korostava opiskelu ei 
myöskään anna riittäviä eväitä myöhem-
pään elämään ja on osin ristiriidassa työ-
elämän vaatimusten kanssa, jotka edellyt-
tävät työntekijöiltä sosiaalisia taitoja.33, 25, 26

Oppimisympäristö koostuu fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä11, 36. Fyy-
sisiin tekijöihin kuuluvat oppilaitoksen ope-
tustilat ja -välineet. Psyykkinen opiskelu-
ympäristö on opiskelijalle kokemuksellinen 
tila ja merkitsee joko hyvinvointia tai 
pahoinvointia. Sosiaalisia tekijöitä ovat 
oppilaitoksessa toimivat ihmiset ja heidän 
keskinäinen kanssakäymisensä. Koska 
psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä on vaikea 
erottaa toisistaan, käytetään tavallisesti 
ilmaisua psykososiaalinen ympäristö, joka 
muodostuu oppilaitoksen arvoista ja ilma-
piiristä sekä henkilöstön, opettajien ja opis-
kelijoiden asenteista, kokemuksista ja vuo-
rovaikutussuhteista.11, 35, 36

Oppilaitoksen ilmapiiri muodostuu toi-
mintatapoihin ja vuorovaikutukseen liitty-
vistä tekijöistä: millä tavalla päätökset teh-
dään, ketkä siihen osallistuvat, ovatko opet-
tajat, henkilökunta ja opiskelijat vaikutus-
mahdollisuuksiinsa tyytyväisiä, kuinka 
suurta läheisyyttä tai etäisyyttä opettajat ja 
opiskelijat tuntevat toisiaan kohtaan, mil-
laiset käyttäytymissäännöt ja -normit val-

litsevat, kuinka avointa toiminta on, onko 
kommunikaatio yksisuuntaista rehtorilta 
opettajille ja edelleen opiskelijoille suuntau-
tuvaa vai monisuuntaista ja laaja-alaista30.

Niin peruskouluikäiset, lukiolaiset kuin 
ammatillisen koulutuksen opiskelijat mai-
nitsivat tärkeimpinä koulun hyvään ilma-
piiriin vaikuttavina tekijöinä hyvät suhteet 
opettajien ja oppilaiden välillä14, 22. Perus-
koulun viidesluokkalaiset määrittelivät 
hyvän ilmapiirin tekijöinä myös toisen huo-
mioon ottamisen, luokassa vallitsevan tun-
nelman ja omana itsenä olemisen. Huonoa 
ilmapiiriä aiheuttaa luokassa vallitseva kiu-
saaminen ja tilanne, jossa opettaja kohte-
lee oppilaita epäoikeudenmukaisesti.13 Nel-
jän maan vertailututkimuksessa29 (Suomi, 
Latvia, Norja ja Slovakia) 11-, 13- ja 
15-vuotiaiden koulutyytyväisyyttä ennusta-
vista tekijöistä tärkeimpiä olivat oppilaiden 
reilu kohtelu, turvallinen olo sekä opetta-
jien kannustus ja tuki. 

Sairaanhoitajaopiskelijat pitivät puoles-
taan yhteisöllisyyden oppimisessa merki-
tyksellisimpinä tekijöinä omalle kehityksel-
le ja oppimiselle oman luokkayhteisön 
avointa, luottamuksellista ja kohtaavaa 
ilmapiiriä. Silloin jokaisen ryhmätoverin 
kanssa voi keskustella ja työskennellä. 
Opettajan tuli opiskelijoiden mielestä koh-
della opiskelijoita tasa-arvoisesti ja oikeu-
denmukaisesti.18

Oikeudenmukaisuus on ymmärretty 
sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa alun 
alkaen jakavana oikeudenmukaisuutena eli 
toiminnan tai resurssien jaon lopputulok-
sen näkökulmasta1, 10. Oikeudenmukaisuu-
den käsite laajeni 1970-luvulla menettely-
tapojen oikeudenmukaisuudeksi, jolloin 
huomiota alettiin kiinnittää päätöstä edel-
tävään päätöksentekoprosessiin34. Työelä-
män tutkimuksessa oikeudenmukaisuudel-
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la on yleisimmin tarkoitettu organisaation 
menettely- ja toimintatapojen reiluutta21, 23. 
Leventhal20, 9 määritteli empiirisissä tutki-
muksissa paljon käytetyt menettelytapojen 
oikeudenmukaisuuden periaatteet: kysy-
tään jokaisen mielipidettä häntä koskevissa 
asioissa (henkilöitä koskeva johdonmukai-
suus), ilmoitetaan päätöksentekotavan 
muutoksesta kaikille asianosaisille (ajalli-
nen johdonmukaisuus), esimiehellä ei ole 
oma lehmä ojassa päätöstä tehdessään 
(puolueellisuuden tai jääviyden estäminen), 
kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä 
(edustavuus), päätöksen perustana olevat 
tiedot ovat täsmällisiä (tiedon tarkkuus), 
päätöstä voidaan korjata tai muuttaa 
(oikaistavuus) ja yleisluontoinen eettisyys-
periaate, joka tarkoittaa, ettei päätökseen 
liity vilppiä, lahjontaa tai muita epäeettisiä 
menettelytapoja. Viimeaikaisissa tutkimuk-
sissa on tärkeänä tekijänä esiin nostettu 
myös työntekijöiden arvostaminen ja hyvä 
kohtelu, jota nimitetään vuorovaikutuksen 
tai kohtelun oikeudenmukaisuudeksi2, 3, 23. 

Suomalaisissa terveystutkimuksissa4, 5, 6, 7 
on havaittu yhteys oikeudenmukaisuuden 
ja terveyden välillä. Sairaalahenkilöstöön 
kohdistuneessa tutkimuksessa6, 7 oikeuden-
mukaiseksi koettu päätöksenteko ja henki-
löstön reilu kohtelu olivat yhteydessä 
hyvään itsearvioituun terveyteen ja vähen-
tyneisiin psyykkisiin rasitusoireisiin. Oman 
työn kontrollin ja menettelytapojen oikeu-
denmukaisuuden on havaittu suojelevan 
työntekijöitä haitallisilta stressioireilta5. Pit-
kittäistutkimuksessa16 oikeudenmukaisuus 
ennusti itsenäisenä tekijänä sairauspoissa-
oloja ja stressioireita. Kyseisessä tutkimuk-
sessa organisaation epäoikeudenmukaiset 
menettelytavat ja toimintakäytännöt olivat 
suurempi riski terveydelle kuin lähiesimie-
hen epäreilu kohtelu. Koetun epäoikeu-
denmukaisuuden ja heikon terveyden väli-
sen yhteyden on todettu voimistuvan silloin 

kun työ on koettu epävarmaksi15. Organisaa-
tion päätöksenteolla ja toimintasäännöstön 
oikeudenmukaisuudella on havaittu yhteys 
eläkeajatuksiin, kuinka hyvin sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa työskentelevät katsoivat sel-
viytyvänsä vanhuuseläkeikään asti4.

On todettu27, että kireässä ilmapiirissä 
työskentely aiheuttaa suuremman riskin 
saada työperäisiä sairausoireita kuin työs-
kentely rennossa ja työntekijöitä tukevassa 
ilmapiirissä. Eniten oirehtivilla oli myös 
eniten sairauspoissaoloja. Huonossa ilma-
piirissä lisääntyivät myös niiden työnteki-
jöiden sairauspoissaolot, joilla ei ollut työ-
hön liittyviä oireita. 

Huonon ilmapiirin äärimmäisenä ilme-
nemismuotona henkinen väkivalta tai kiu-
saaminen (engl. bullying) ei aiheuta pelkäs-
tään kiusaamisen kohteille vaan myös 
sivustakatsojille psyykkisiä stressireaktioi-
ta37. Mitä pidempään kiusaamiselle altistu-
taan, sitä suurempi riski on kärsiä muun 
muassa masennuksesta17. 

Tutkimuksen tavoitteet

Psykososiaalisen opiskeluympäristön mer-
kitystä ammatillisissa oppilaitoksissa opis-
kelevien ja korkeakouluopiskelijoiden 
hyvinvoinnille on tutkittu Suomessa vähän. 
Tämän poikkileikkausaineistoon perustu-
van tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
onko psykososiaalisella opiskeluympäristöl-
lä yhteyttä opiskelijoiden kokemaan fyysi-
seen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin 
ja opiskelumenestykseen ammatillisen toi-
sen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkea-
kouluissa ja yliopistoissa.

AiNeiSTO JA meNeTeLmäT

Aineisto

Tutkimus on osa Hyvinvointi koulutyössä 
ja opiskelussa -hanketta, jonka tavoitteena 
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oli kehittää opiskeluympäristön terveelli-
syyttä ja turvallisuutta kartoittava menetel-
mä31. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 
2005. Aineisto koostuu 305 opiskelijasta, 
joista yliopisto-opiskeli joita on 105, 
ammattikorkeakouluopiskelijoita 103 ja 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita 
97. Jokaiselta kouluasteelta valittiin kaksi 
oppilaitosta ja niistä mahdollisimman 
monen eri alan opiskelijoita. Oppilaitokset 
sijaitsivat Lappia lukuun ottamatta kaikissa 
Suomen lääneissä. 

Aineiston keruuta suunniteltaessa tavoit-
teena oli saada kaikilta kouluasteilta yhtä 
suuret vastaajamäärät kyselyyn. Aineiston 
keruu toteutettiin siten, että tutkijat ottivat 
yhteyttä ammatillisten oppilaitosten koulu-
tusalajohtajiin, tiedekuntien opintoasioista 
vastaaviin henkilöihin ja laitosten amanuens-
seihin. Kaikki oppilaitokset ilmoittivat 
halukkuutensa osallistua tutkimukseen. 
Käytännössä tutkimus organisoitiin siten, 
että lomakkeet täytettiin joko luennon jäl-
keen tai luentojen välissä. Tutkijat olivat 
henkilökohtaisesti tilaisuuksissa mukana, 

jakoivat opiskelijoille lomakkeet ja keräsi-
vät ne pois. Kaikki mukana olleet opiskeli-
jat palauttivat lomakkeet täytettyinä tutki-
joille, joten vastauskatoa ei ollut. 

Vastaajien keski-ikä oli 22,2 vuotta (kes-
kihajonta 4,5). Ammatillisen toisen asteen 
opiskelijat olivat keskimäärin kaksi vuotta 
muita nuorempia. Vastanneista kaksi kol-
mesta oli naisia. Koulutusaloista painottui 
sosiaali- ja terveysala, jolla opiskeli hieman 
yli puolet kaikista vastanneista. Opiskeluai-
ka oli kaikilla kouluasteilla tutkimusaikana 
hieman yli kaksi vuotta. (Taulukko 1.) 

Käytetyt muuttujat

Opiskelijoilta kysyttiin omaa arviota fyysi-
sestä terveydentilasta ja psyykkisestä hyvin-
voinnista (asteikolla 1 huono – 5 hyvä). Jat-
koanalyysejä varten fyysisen terveyden ja 
psyykkisen hyvinvoinnin muuttujista tehtiin 
kaksiluokkaisia, jossa vastausvaihtoehdot 1 
= erittäin huono, 2 = melko huono ja 3 = 
keskimääräinen (arvo 0) sekä 4 = hyvä ja 5 
= erinomainen (arvo 1) yhdistettiin. 

Kouluaste
Taustatiedot Ammatillinen 

toinen aste
(n = 97)

Ammattikorkea-
koulu

(n = 103)

Yliopisto
(n = 105)

Yhteensä
(n = 305)

Naisia (%) 58 60 83 67
Keski-ikä (vuotta) 20,9 22,8 22,9 22,2
Päätoiminen opiskelu (%) 99 99 97 98
Koulutusala (kpl)
  – humanistinen ja kasvatus 25 25
  – yhteiskuntatieteet, liiketalous ja 

hallinto
4 4

  – tekniikka ja liikenne 41 29 70
  – sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 56 47 72 175
  – kulttuuri 15 15
  – luonnontieteet 12 4 16
Kuinka kauan opiskellut nykyistä alaa 
(keskiarvo vuosina)

2,2 2,2 2,5 2,3

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot kouluasteittain.
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Opiskelumenestystä kysyttiin yhdellä 
kysymyksellä: millaiseksi opiskelija kokee 
opiskelumenestyksensä asteikolla 1:stä 
(heikko) 5:een (kiitettävä). Muuttujasta teh-
tiin kaksiluokkainen, jossa yhdistettiin vas-
tausvaihtoehdot 1 = heikko, 2 = välttävä ja 
3 = tyydyttävä (arvo 0) sekä vaihtoehdot 4 
= hyvä ja 5 = kiitettävä (arvo 1). 

Psykososiaalisen opiskeluympäristön 
kokemista arvioitiin 18 asenneväittämällä 
(asteikolla 1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin 
samaa mieltä). Väittämät käsittelivät oppi-
laitoksen arvoja, toimintatapoja ja ilmapii-
riä. Väittämille tehtiin faktorianalyysi pää-
komponenttimenetelmällä. Rotatointi suo-
ritettiin Varimax-kriteeriä käyttäen. Fakto-
rianalyysi tuotti kaksi faktoria, jotka yhdes-
sä henkisen väkivallan kysymyksen kanssa 

selittivät 52,5 prosenttia muuttujien koko-
naisvarianssista (taulukko 2). Kysymys hen-
kisen väkivallan esiintymisestä säilytettiin 
mallissa, koska sitä pidettiin aikaisempien 
tutkimusten perusteella tärkeänä tervey-
teen yhteydessä olevana tekijänä. 

Oikeudenmukaisuus-summamuuttujalle 
latautuneet väitteet kuvaavat johdantolu-
vussa esitettyjä Leventhalin periaattei-
ta3, 9, 20, 21. Ilmapiirillä tarkoitetaan opiskeli-
joiden käsitystä oppilaitoksesta, miten he 
subjektiivisesti kokevat oppilaitoksen ”hen-
gen” ja toimintatavat12. 

Psykososiaalisen opiskeluympäristön 
muuttujista tehtiin kaksiluokkaisia tulosten 
tulkinnan helpottamiseksi. Viisiportaisen 
asteikon kolme alinta luokkaa muodostivat 
vaihtoehdon 1 (huono) ja kaksi ylintä vaih-

Taulukko 2. Psykososiaalisen opiskeluympäristön muuttujien faktorilataukset ja faktoreiden sisäinen 
konsistenssi (Cronbachin alfa).

Psykososiaalinen ympäristö Muuttujien  
faktori-lataukset

Cronbachin alfa 
(α)

Oikeudenmukaisuus 0.80

Opiskelijoita koskevat päätökset perustuvat oike aan ja  
paikkansapitävään tietoon

0.78

Opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa 
noudatetaan johdonmukaista toimintalinjaa

0.77

Toimintaan liittyvistä asioista ja päätöksistä 
tiedotetaan tarpeeksi ajoissa

0.66

Opiskelijoita kuullaan riittävästi 0.64

Opiskelijan kannalta epäonnistuneen valinnan korjaaminen on-
nistuu helposti

0.63

Ilmapiiri 0.85

Opiskelijoista välittävä 0.78

Oppimista kannustava 0.78

Leppoisa ja mukava 0.73

Olen ylpeä saadessani opiskella tässä 
(oppi)laitoksessa

0.67
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toehdon 2 (hyvä). Kaikki taustamuuttujat 
muutettiin kaksiluokkaisiksi kouluastetta 
lukuun ottamatta, joka on kolmiluokkai-
nen. 

Tilastolliset menetelmät

Muuttujien ristiintaulukoinnit tehtiin ikä-
ryhmittäin sekä kouluasteen ja sukupuolen 
mukaan, koska opiskelualakohtaiset ryh-
mät ovat aineistossa liian pieniä tilastollista 
käsittelyä varten. Psykososiaalisen opiske-
luympäristön muuttujille laskettiin keskiar-
vot, joiden eroja testattiin sukupuolen 
mukaan riippumattomien otosten t-testillä 
sekä kouluasteittain ja ikäryhmittäin yksi-
suuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA). 
Tilastollisten erojen testaamiseen käytettiin 
Tukeyn testiä. Psykososiaalisen opiskelu-
ympäristön yhteyttä opiskelijoiden fyysi-

seen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin 
ja opiskelumenestykseen tutkittiin logisti-
sella regressioanalyysillä. Mallissa kunkin 
selittävän muuttujan (ikä, sukupuoli, kou-
luaste, opiskeluaika ja psykososiaaliset teki-
jät) vaikutusta laskettaessa muiden muuttu-
jien vaikutus on vakioitu. 

TuLOKSeT

Opiskelijan koettu terveys, 
hyvinvointi ja opiskelumenestys

Kaikista vastanneista (n = 305) noin 80 
prosenttia koki sekä fyysisen terveytensä 
että psyykkisen hyvinvointinsa vähintään 
melko hyväksi. Kolme prosenttia vastan-
neista koki fyysisen terveytensä ja neljä 
prosenttia psyykkisen hyvinvointinsa mel-
ko huonoksi tai huonoksi. 

Taulukko 3. Logistisessa regressiomallissa käytettyjen muuttujien keskiarvot kouluasteittain, ikäluokittain 
ja sukupuolen mukaan. Henkisen väkivallan kohdalla korkea keskiarvo tarkoittaa, että henkistä väkivaltaa 
oli koettu vähän. Tilastollisesti merkitsevät erot on ilmoitettu yläindekseillä. Vastausvaihtoehdot: 1 = täysin 
eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä.

Kouluaste (α) Ikäluokat (β) Sukupuoli Yhteensä
(n = 305)

Selitettävät/
Selittäjät

Ammatillinen 
toinen aste
(n = 97)

Ammatti-
korkeakoulu
(n = 103)

Yliopisto
(n = 105)

Alle 20 v.
(n = 59)

20–24 v.
(n = 202)

Yli 24 v. 
(n =44)

Miehet
(n = 100)

Naiset
(n = 205)

Fyysinen  
terveys

4,1 4,0 4,3 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1

Psyykkinen 
hyvinvointi

4,1 4,0 4,0 4,3a 4,0ab 3,8b 4,1 4,0 4,1

Opiskelu- 
menestys

3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3 3,6* 3,5

Oikeuden-
mukaisuus

3,1ab 2,9a 3,2b 3,2 3,0 2,9 3,1 3,0 3,0

Ilmapiiri 3,6ab 3,4a 3,9b 3,7 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6

Henkinen  
väkivalta 

4,0a 4,3ab 4,5b 4,0a 4,4b 4,2ab 4,0 4,4** 4,3

α, β: eri yläindeksi a tai b osoittaa keskiarvojen eroa p < 0,05 -tasolla.
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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Fyysisen terveyden kokemisessa ei ollut 
eroja kouluasteittain, ikäryhmittäin (kolme 
luokkaa) tai sukupuolen suhteen tarkasteltu-
na (taulukko 3). Psyykkisessä hyvinvoinnissa 
sen sijaan oli eroja: yli 24-vuotiaat kokivat 
sen huonommaksi kuin alle 20-vuotiaat. 
Opiskelumenestys arvioitiin keskimäärin 
hyväksi kaikilla kouluasteilla ja kaikissa ikä-
luokissa. Naiset arvioivat opiskelumenestyk-
sensä kuitenkin miehiä paremmaksi. 

Psykososiaalinen 
opiskeluympäristö

Yliopisto-opiskelijat arvioivat oppilaitoksen-
sa menettelytavat oikeudenmukaisemmiksi 
ja ilmapiirin paremmaksi kuin ammattikor-
keakouluopiskelijat. Ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijat olivat kokeneet enemmän 
henkistä väkivaltaa kuin yliopisto-opiskeli-
jat. Nuorimmassa ikäryhmässä (alle 20-vuo-

Taulukko 4. Psykososiaalisen opiskeluympäristön ja tärkeimpien taustamuuttujien yhteys koettuun 
fyysiseen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja itsearvioituun opiskelumenestykseen. Taulukossa 
esitetään logistisen regressiomallin riskisuhteet ja niiden 95 %:n luottamusvälit (lv). Kaikki selittäjät ovat 
luokiteltuja. 

Selitettävät muuttujat
Fyysinen terveys Psyykkinen hyvinvointi Opiskelumenestys

Selittävät muuttujat
Riskisuhde 
(95 % lv)

Riskisuhde 
(95 % lv)

Riskisuhde 
(95 % lv)

Oikeudenmukaisuus
  Hyvä 0,82 (0,17–3,93) 1,83 (0,41–8,24) 0,58 (0,22–1,52)
  Huono 1,00 1,00 1,00
  Ilmapiiri
  Hyvä 2,86 (0,89–9,18) 4,89** (1,64–14,62) 2,82* (1,20–6,62)
  Huono 1,00 1,00 1,00
Henkinen väkivalta
  Hyvä 2,72* (1,01–7,33) 1,80 (0,70–4,64) 0,98 (0,42–2,31)
  Huono 1,00 1,00 1,00
Kouluaste
  Ammattikorkeakoulu 0,14* (0,03–0,73) 3,28 (0,99–10,90) 1,36 (0,53–3,52)
  Ammatillinen toinen
  aste

0,28 (0,05–1,54) 3,78* (1,09–13,09) 1,04 (0,41–2,64)

  Yliopisto 1,00 1,00 1,00
Ikäluokat
  < 22 vuotta 0,68 (0,25–1,80) 2,08 (0,83–5,22) 1,32 (0,63–2,75)
  ≥ 22 vuotta 1,00 1,00 1,00
Opiskeluaika 
  1 vuosi 2,14 (0,59–7,81) 2,01 (0,68–5,96) 0,72 (0,31–1,65)
  ≥ 2 vuotta 1,00 1,00 1,00
Sukupuoli
Mies 0,99 (0,33–3,00) 0,39 (0,14–1,13) 0,86 (0,37–1,96)
Nainen 1,00 1,00 1,00

*p < 0,05, **p < 0,01,***p < 0,001.
Mallissa on vakioitu vastaajien ikä, sukupuoli, kouluaste, opiskeluaika sekä psykososiaaliset muuttujat 
(oikeudenmukaisuus, ilmapiiri ja henkinen väkivalta). 
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tiaat) oli 20–24-vuotiaita enemmän henki-
sen väkivallan kokemuksia. Miehet ilmoitti-
vat myös naisia enemmän kokeneensa hen-
kistä väkivaltaa. (Taulukko 3.)

Psykososiaalisen 
opiskeluympäristön yhteys 
terveyteen, hyvinvointiin ja 
opiskelumenestykseen 

Oppilaitoksen ilmapiiri oli yhteydessä 
psyykkisen hyvinvoinnin kokemiseen (tau-
lukko 4). Niillä, jotka arvioivat oppilaitok-
sen ilmapiirin huonoksi, oli viisinkertainen 
riski kokea psyykkinen hyvinvointi huonok-
si verrattuna niihin, jotka arvioivat ilmapii-
rin hyväksi. Kouluaste oli myös yhteydessä 
psyykkiseen hyvinvointiin siten, että riski 
kokea psyykkinen hyvinvointi huonoksi oli 
suurin yliopisto-opiskelijoilla. Ammatilli-
sen toisen asteen opiskelijoilla oli lähes 
nelinkertainen todennäköisyys kokea 
psyykkinen hyvinvointi hyväksi verrattuna 
yliopisto-opiskelijoihin. 

Henkinen väkivalta oli yhteydessä fyysisen 
terveyden kokemiseen. Henkistä väkivaltaa 
kokeneilla oli lähes kolminkertainen riski 
huonoon fyysiseen terveydentilaan. Kouluas-
teittain tarkasteltuna ammattikorkeakoulu-
opiskelijoilla oli lähes seitsemänkertainen ris-
ki huonoon fyysiseen terveyteen yliopisto-
opiskelijoihin verrattuna. 

Regressiomallin selittävistä tekijöistä 
ainoastaan ilmapiiri oli tilastollisesti mer-
kitsevästi yhteydessä opiskelumenestyk-
seen. Ilmapiirin huonoksi kokeneilla oli 
kolminkertainen riski huonoon opiskelu-
menestykseen verrattuna ilmapiirin hyväk-
si kokeneisiin.

POHdiNTA

Tutkimuksessa paikannettiin keskeiset psy-
kososiaalisen opiskeluympäristön tekijät: 

ilmapiiri, henkinen väkivalta ja oikeuden-
mukaisuus. Tutkimuksen tärkein tulos on, 
että ilmapiiri oli yhteydessä sekä opiskeli-
joiden kokemaan psyykkiseen hyvinvoin-
tiin että itsearvioituun opiskelumenestyk-
seen. Ilmapiirin käsitteeseen sisältyi tär-
keimpinä tekijöinä opiskelijoista välittämi-
nen ja oppimiseen kannustaminen. Ilma-
piiri tarkoitti opiskelijoiden kokemusta 
oppilaitoksestaan, eli ilmapiiri muodostuu 
näin ymmärrettynä kokonaisvaltaisesti kai-
kesta siitä, millä tavalla oppilaitoksen hen-
kilökunta, opettajat ja opiskelijat käyttäyty-
vät ja toimivat. Jatkotutkimuksissa voisi 
olla tarpeen selvittää, mitkä tekijät ilmapii-
rin muodostumisessa ovat tärkeimpiä ja 
kuinka paljon ilmapiirin kokemiseen vaikut-
taa opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus.  

Menettelytapojen oikeudenmukaisuus ei 
ollut yhteydessä yhteenkään selitettävään 
tekijään: fyysiseen terveyteen, psyykkiseen 
hyvinvointiin tai opiskelumenestykseen. 
Tulos poikkeaa työelämän tutkimuksista, 
joissa on havaittu menettelytapojen oikeu-
denmukaisuuden yhteys koettuihin psyyk-
kisiin rasitus- ja stressioireisiin5, 6, 7. Yhtey-
den puuttumista voi selittää se, että tutkit-
tavat olivat nuoria, jolloin koetut epäoikeu-
denmukaisuuskokemukset eivät ole ehti-
neet vaikuttaa fyysiseen terveyteen tai 
psyykkiseen hyvinvointiin. Toiseksi, osa 
opiskelijoista piti palautteen perusteella 
oppilaitoksen menettely- ja toimintatapoja 
käsitelleitä kysymyksiä itselleen vieraina 
silloin, jos opiskelija ei ollut osallistunut 
oppilaitoksensa päätöksentekoon tai muu-
hun yhteiseen toimintaan. Tämä tarkoit-
taa, että osa opiskelijoista vastasi enemmän 
tai vähemmän sattumanvaraisesti, jolloin 
vastausten luotettavuus kärsi näiden opis-
kelijoiden vastausten osalta. Vaikka opiske-
lu muistuttaakin monilta osin työelämää, 
pitää tämän tutkimustuloksen perusteella 
kysyä, onko opiskelun arjessa menettelyta-
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pojen oikeudenmukaisuudella eri painoar-
vo opiskelijoille kuin työelämässä työnteki-
jöille. 

Henkisen väkivallan kokemuksella oli 
yhteys fyysisen terveydentilaan. Henkisen 
väkivallan esimerkiksi pitkittyneen kiusaa-
misen muodossa on todettu olevan yhtey-
dessä sydän- ja verisuonitauteihin sekä 
masennukseen17, 38. Tässä tutkimuksessa 
kaikista vastaajista henkistä väkivaltaa oli 
havainnut opiskeluympäristössään ainoas-
taan seitsemän prosenttia, mikä on vertai-
lukelpoinen tulos verrattuna esimerkiksi 
Työterveyslaitoksen Nuoret ja työ -baro-
metritutkimukseen32, jonka tulosten 
mukaan 15–24-vuotiaista kuusi prosenttia 
oli tuntenut olleensa henkisen väkivallan 
tai kiusaamisen kohteena opiskelussa. Vaik-
ka henkistä väkivaltaa kokeneita oli suh-
teellisen vähän, viittaa henkisen väkivallan 
ja fyysisen terveyden yhteys siihen, että 
kokemukset ovat olleet voimakkaita. Tässä 
tutkimuksessa ei kysytty tarkemmin, missä 
muodossa henkinen väkivalta oli ilmennyt. 

Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat 
fyysisen terveydentilansa jonkin verran yli-
opisto-opiskelijoita huonommaksi. Opiske-
lijoiden valtakunnallisissa terveystutkimuk-
sissa ei terveyden kokemisen suhteen ole 
havaittu isoja eroja kouluasteiden välil-
lä8, 19, 28. Ammattikorkeakouluopiskelijoi-
den hyvinvointitutkimuksessa8 ammatti-
korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin 
tärkeimmiksi haasteiksi todettiin kuitenkin 
terveyspalvelujen järjestäminen. Ammatti-
korkeakouluopiskelijoilla ei ole ollut 
samanlaista terveyspalvelujen tarjoajaa 
kuin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS) on yliopisto-opiskelijoilla. Mäen 
tutkimuksessa24 ammattikorkeakoulun ope-
tushenkilöstö koki osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuutensa rajallisiksi. Tuloksia 
selitettiin sillä, että ammattikorkeakoulu-
järjestelmä on iältään suhteellisen nuori ja 

etsii vielä itselleen ominaista toimintata-
paa. 

Psyykkisen hyvinvoinnin osalta yliopis-
to-opiskelijat kokivat terveytensä muita 
huonommaksi. Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön terveystutkimusten19 mukaan 
yliopisto-opiskelijoiden psyykkisten häiriöi-
den esiintyminen on ollut suurin piirtein 
samalla tasolla 1960-luvulta lähtien, mutta 
sen sijaan oireilu ja sen raportointi ovat 
lisääntyneet. Raportoivatko yliopisto-opis-
kelijat muita herkemmin oireistaan vai 
onko yliopisto-opiskelu psyykkisesti kuor-
mittavampaa, jää jatkotutkimuksissa selvi-
tettäväksi.

Tutkimusaineistoa ei kerätty satunnais-
otoksella, mikä heikentää tulosten yleistet-
tävyyttä. Aineisto sisältää näytteen kolmen 
eri kouluasteen opiskelijoista eri puolelta 
Suomea. Tutkimukseen osallistui usean eri 
alan opiskelijoita, joten tuloksista voi tehdä 
ainakin varovaisia johtopäätöksiä. Aineis-
ton keruussa ei tapahtunut systemaattista 
katoa. Yksikään mukaan pyydetty oppilai-
tos ei kieltäytynyt, eikä tiedossa ole, että 
oppilaitoksissa mikään opiskelijaryhmä. 
Tuloksia voi pitää kaiken kaikkiaan suun-
taa-antavina. Tutkimuksen toistaminen 
edustavien otosten avulla on kuitenkin toi-
vottavaa.  

JOHTOPääTöKSeT

Tutkimus toi esille oppilaitoksen ilmapiirin 
tärkeyden opiskelijoiden psyykkiseen hyvin-
vointiin ja opiskelumenestykseen yhteydes-
sä olevana tekijänä. Opiskelijan kannalta 
hyvä ilmapiiri tarkoittaa ennen kaikkea, 
että opiskelijasta välitetään ja opiskeluym-
päristö tukee hänen oppimistaan. Opiske-
lijan kokemus hyvästä opiskeluilmapiiristä 
heijastuu mitä todennäköisimmin opiskeli-
jan myönteiseen asennoitumiseen opiske-
lua kohtaan myös opiskelun jälkeen ja 
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ehkäisee syrjäytymistä yhteiskunnassa, joka 
edellyttää kansalaisilta jatkuvaa uuden 
oppimista. 

Kiitokset VTM Simo Kalevalle aineiston 
tilastollista analyysiä ja raportointia koske-
neista kommenteista. 
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Työuupumuksen yhteys pitkiin 
sairauspoissaoloihin

Kirsi Ahola, Mika Kivimäki, Teija Honkonen, Marianna Virtanen, Seppo Koskinen, Jussi 
Vahtera ja Jouko Lönnqvist

Tutkimuksessa selvitettiin työuupumuksen yhteyttä lääkärin määräämiin pitkiin 
sairauspoissaoloihin työssä käyvässä väestössä. Edustava otos (n = 3 151) 
30–60-vuotiaita suomalaisia työntekijöitä osallistui monipuoliseen Terveys 2000 
-tutkimukseen vuosina 2000–2001. Työuupumusta mitattiin Maslachin yleisellä 
työuupumuksen arviointimenetelmällä. Somaattisten sairauksien diagnoosit 
perustuivat lääkärin suorittamaan terveystarkastukseen ja mielenterveyden 
häiriöiden diagnoosit standardoituun CIDI-mielenterveyshaastatteluun. Tiedot 
vähintään 10 työpäivää kestäneistä sairauspoissaoloista poimittiin 
Kansaneläkelaitoksen rekisteristä. 

Logistisen regressiomallin perusteella pitkiä sairauspoissaoloja oli muita yleisemmin 
niillä, joilla oli ollut työuupumuksen oireita. Kun työntekijöiden sosiodemografiset 
taustatekijät sekä fyysinen ja psyykkinen terveydentila otettiin huomioon, miehillä 
vakavaan työuupumukseen liittyi 6,9-kertainen riski jäädä pitkälle sairauslomalle 
(95 prosentin luottamusväli 2.7–17.8) ja naisilla vastaava riski oli 2,1-kertainen (95 
prosentin luottamusväli 1.1–4.0). Vakava työuupumus liittyi poissaolohin myös 
niiden työntekijöiden ryhmässä, joilla oli jokin sairaus (riskisuhde miehillä 7.7 ja 
naisilla 2.6). Miehillä, joilla oli ollut vähintään yksi pitkä sairauspoissaolo, 
työuupumus oli yhteydessä pitkään sairauspoissaoloon: Vakavasti uupuneilla 
miehillä todettiin 52 korvattua sairauspäivää enemmän kuin miehillä, joilla ei ollut 
työuupumusta, kun sosioekonomiset taustatekijät ja mielenterveyden häiriöiden ja 
somaattisten sairauksien esiintyminen oli otettu huomioon. Vakava työuupumus on 
siis itsenäinen riskitekijä pitkälle sairauspoissaololle. 

 Avainsanat: työuupumus, sairauspoissaolo, mielenterveys, sairaudet, 
väestötutkimus
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JohDAnTo

Työuupumuksella tarkoitetaan uupumus-
asteisen väsymyksen, kyynistyneisyyden ja 
heikentyneen ammatillisen itsetunnon 
muodostamaa oireyhtymää, joka voi kehit-
tyä pitkään jatkuneen työstressin seurauk-
sena39, 47. Vakavaa työuupumusta on arvioi-
tu esiintyvän työväestöissä 2–7 %:lla1, 16, 22, 
ja se on todettu luonteeltaan melko sit-
keäksi54. Tänä päivänä mielenterveyden 
häiriöt ja etenkin masennustilat muodosta-
vat työnantajille suuren taloudellisen 
menoerän alentuneen työtehon ja mene-
tettyjen työpäivien muodossa14, 27, 37, 57, 65. 
Toistaiseksi työuupumuksen yhteydestä sai-
rauspoissaoloihin ei ole riittävästi tietoa.

Työuupumusta selittävissä teorioissa 
toistuvat perinteiset stressiteoreettiset osa-
tekijät, kuten työn tavoitteiden kokeminen 
tärkeiksi, huonot työolosuhteet, joissa näitä 
tavoitteita ei pystytä toteuttamaan, ja toi-
mimattomat keinot saada syntynyt ristiriita 
ratkaistua34, 48. Huonoja työolosuhteita 
luonnehtii usein työn vaatimusten ja työn 
voimavarojen välinen epäsuhta49. Muilla 
yksilöllisillä tekijöillä, kuten luonteenpiir-
teillä tai kielteisillä elämänkokemuksilla, 
on todettu olevan yhdysvaikutus huonojen 
työolosuhteiden kanssa työuupumuksen 
kehittymiseen15. 

Väestötasolla itseraportoidut, vähintään 
kuukauden pituiset stressiperäiset poissa-
olot on Ruotsissa havaittu työuupuneilla 
yleisemmiksi kuin hyvin jaksavilla16. Työ-
uupumuksen on myös todettu eri ammatti-
aloilla ennustavan pitkittäistutkimuksissa 
sekä itsearvioituja11 että yrityksen rekiste-
röimiä8 ja lääkärin määräämiä sairauspois-
saoloja60. Työuupumuksen yhteydestä lää-
kärin määräämiin poissaoloihin ei ole 
edustavaa väestötasoista tutkimustietoa. 

Työuupumuksen on havaittu esiintyvän 
usein yhtä aikaa fyysisten tai psyykkisten 

sairauksien kanssa: vain 10 %:lla vakavasti 
uupuneista ei ollut samanaikaisesti jotain 
yleistä sairautta5. Koska työuupumuksen ja 
sairauspoissaolojen yhteyttä aiemmin sel-
vittäneissä tutkimuksissa ei ole kontrolloitu 
työntekijöiden terveydentilaa, ei tiedetä, 
onko työuupumuksella itsenäinen yhteys 
poissaoloihin vai johtuuko havaittu yhteys 
työuupumukseen liittyvistä sairauksista. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää, missä määrin työuupumus on yhtey-
dessä pitkiin, vähintään 10 päivää kestä-
neisiin sairauspoissaoloihin kansallisesti 
edustavassa aineistossa. Koska tulokset työ-
uupumuksen tasosta suomalaisilla naisilla 
ja miehillä ovat vaihdelleet eri ajankohtina 
ja taustatekijöiden yhteydet työuupumuk-
seen, kuten myös sairauspoissaolojen ylei-
syys, on todettu osin erilaisiksi eri sukupuo-
lilla4, 22, 28, 64, analyysit tehtiin naisille ja mie-
hille erikseen. Sosioekonomisten taustate-
kijöiden lisäksi työntekijöiden yhtäaikaiset 
yleiset fyysiset ja psyykkiset sairaudet otet-
tiin huomioon työuupumuksen itsenäisen 
vaikutuksen selvittämiseksi. 

MEnETELMäT

Tiedonkeruu

Tutkimuksessa käytettiin Kansanterveys-
laitoksen Terveys 2000 -aineistoa, jonka 
keruu alkoi elokuussa 2000 ja päättyi kesä-
kuussa 2001. Kaksiasteisella ositetulla 
ryväsotannalla poimittu otos edusti Man-
ner-Suomessa asuvaa 30 vuotta täyttänyttä 
väestöä7. Tutkittavat haastateltiin ensin 
heidän kotonaan, ja heille jätettiin täytettä-
väksi työuupumuskyselyn sisältänyt kysely-
lomake. Kyselylomake palautettiin terveys-
tarkastuksessa, johon tutkittavat osallistui-
vat keskimäärin neljän viikon kuluttua 
haastattelusta. Korvatut sairauspoissaolo-
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päivät poimittiin Kansaneläkelaitoksen 
rekisteristä ja yhdistettiin muihin tietoihin 
tutkittavien sosiaaliturvatunnuksen avulla.

Tutkittavat

Alkuperäisestä 8 028 henkilön otoksesta 
5 380 henkilöä oli aktiivisessa työiässä 
(30–60-vuotiaita). Heistä 87 % saatiin 
haastateltua, 84 % palautti kyselylomak-
keen, 83 % osallistui terveystarkastukseen 
ja 80 % sen osana olleeseen mielenterveys-
haastatteluun. Kaiken kaikkiaan 3 307 työ-
ikäistä osallistujaa oli parhaillaan työelä-
mässä eikä äitiys- tai vanhempainvapaalla. 
Työuupumuslomakkeen oli täyttänyt puut-
teellisesti 93 henkilöä, ja 63 henkilöltä 
puuttui osa terveystiedoista. Näin ollen 
lopullinen tutkimusjoukko koostui 3 151 
henkilöstä.

Mittarit

Työuupumusta mitattiin Maslachin yleisel-
lä työuupumuksen arviointimenetelmäl-
lä24, 47. Menetelmässä on 16 osiota, jotka 
muodostavat kolme asteikkoa: uupumisas-
teinen väsymys, kyynistyneisyys ja heiken-
tynyt ammatillinen itsetunto. Osioihin vas-
tataan 7-portaisella oireiden esiintymisti-
heyttä kuvaavalla asteikolla (0 = ei kos-
kaan, 6 = päivittäin). Ammatillista itsetun-
toa kuvaavat osiot esiintyvät menetelmässä 
myönteisesti ilmaistuna, ja siksi ne pisteyte-
tään kääntäen. Asteikkojen sisäinen reli-
abiliteetti oli korkea (Cronbachin alfa = 
0.79–0.91). Yksi puuttuva tieto asteikkoa 
kohden hyväksyttiin. Jokaisen asteikon pis-
temääristä laskettiin keskiarvot. Työuupu-
musta kuvaava kokonaispistemäärä (0,4 x 
uupumusasteinen väsymys + 0,3 x kyynis-
tyneisyys + 0,4 x heikentynyt ammatillinen 
itsetunto) luokiteltiin seuraavasti: ei työuu-
pumusta (0–1,49 pistettä), lievä työuupu-

mus (1,5–3,49 pistettä) ja vakava työuupu-
mus (3,5–6 pistettä). Täten vakava työuu-
pumus tarkoittaa oireilua keskimäärin vii-
koittain tai useammin ja lievä työuupumus 
oireilua keskimäärin kuukausittain23, 24. 

Terveystarkastus alkoi oirehaastattelulla. 
Sen jälkeen henkilö osallistui muun muas-
sa verenpaineen, sykkeen, lepo-EKG:n, 
pituuden ja painon mittaukseen, spiromet-
riaan, bioimpedanssitutkimukseen ja labo-
ratoriokokeisiin. Kliinisessä lääkärintarkas-
tuksessa lääkäri selvitti osallistujien sairaus-
historian ja teki 30 minuuttia kestäneen klii-
nisen tutkimuksen. Somaattisten sairauk-
sien diagnoosikriteerit perustuivat yleiseen 
kliiniseen käytäntöön. Niiden perusteella 
muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja 
somaattisen sairauden esiintymiselle. 

Mielenterveyden häiriöt kartoitettiin 
terveystarkastuksessa standardoidulla psy-
kiatrisella haastattelumenetelmällä (Com-
posite International Diagnostic Interview), 
joka on kehitetty tutkimuskäyttöön66. 
Menetelmä tuottaa DSM-IV:n6 kriteerei-
hin perustuvat diagnoosit yleisimmille mie-
lenterveyden häiriöille. Tutkimuksessa 
arvioitiin masennushäiriöiden, ahdistunei-
suushäiriöiden ja alkoholinkäyttöhäiriöi-
den esiintyvyys 12 edeltävän kuukauden 
aikana. Arvioiden perusteella muodostettiin 
kaksiluokkainen muuttuja mielenterveyden 
häiriön esiintymiselle.

Kansaneläkelaitos korvaa Suomessa 
vähintään 10 työpäivää kestäneiden lääkä-
rintodistukseen perustuvien sairauspoissa-
olojen kustannuksia. Tällaiset korvatut sai-
rauspoissaolopäivät poimittiin Kansanelä-
kelaitoksen rekisteristä vuosilta 2000 ja 
2001. Niistä muodostettiin ensin kaksiluok-
kainen muuttuja, joka kuvasi, onko henki-
löllä ollut vähintään yksi yli 9 päivän pois-
saolojakso kahden vuoden aikana. Tämän 
lisäksi niille henkilöille, joilla oli ollut vähin-
tään yksi pitkä poissaolojakso, laskettiin 
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korvattujen sairauspoissaolopäivien luku-
määrää kuvaava muuttuja näiden kahden 
vuoden ajalta. 

Tiedot henkilöiden taustatiedoista kerät-
tiin haastattelussa. Ikä luokiteltiin kolmeen 
luokkaan: 30–39, 40–49 ja 50–60 vuotta. 
Siviilisääty ryhmiteltiin parisuhteessa tai 
yksin eläviin. Ammattiasemaa kuvaava 
muuttuja muodostettiin työtehtävän ja toi-
mialan mukaan kolmiluokkaiseksi: toimi-
henkilöt, työntekijät ja yksityisyrittäjät59. 

Tilastolliset menetelmät

Aineisto analysoitiin SAS/SUDAAN-
ohjelmistolla, joka on varta vasten suunni-
teltu hyödyntämään painokerroin-, osite- 
ja ryvästietoja monimutkaisissa otanta-ase-
telmissa. Kaikki analyysit tehtiin erikseen 
naisille ja miehille, koska sekä työuupu-
mukseen liittyvien tekijöiden että sairaus-
poissaolojen esiintymisen on todettu ole-
van sukupuolisidonnaisia4, 28, 64. 

Taustatekijöiden ja poissaolojen yhteyt-
tä työuupumuksen esiintymiseen tarkastel-
tiin ristiintaulukoinnin ja X2-testin avulla. 
Koska sairauspoissaolojen jakauma oli 
vino, työuupumuksen ja sairauspoissaolo-
jen suhde analysoitiin kaksivaiheisesti. 
Ensin analysoitiin työuupumuksen ja pois-
saolojen yhteyttä logistisella regressiomal-
lilla. Malli vakioitiin kolmessa vaiheessa, 
ensin taustatekijöiden (sukupuoli, ikä, 
ammattiasema ja siviilisääty), sitten 
somaattisen ja lopuksi mielenterveyden 
suhteen. Nämä analyysit tehtiin vielä erik-
seen niille, joilla oli jokin sairaus, sen selvit-
tämiseksi, yhdistyykö työuupumus poissa-
oloihin myös sairailla. 

Korvattujen poissaolopäivien logaritmi-
muunnettuja keskiarvoja vertailtiin vari-
anssianalyysin avulla työuupumuksen, mie-
lenterveyden häiriön ja somaattisen sairau-
den esiintymiseen niillä, joilla oli ollut 

vähintään yksi pitkä poissaolo kahden vuo-
den aikana. Nämä analyysit vakioitiin taus-
tatekijöiden suhteen. Työuupumusta kos-
keva vertailu vakioitiin lisäksi fyysisen ja 
psyykkisen sairauden esiintymisen suh-
teen.

TuLoKSET

Lopulliseen tutkimusjoukkoon kuului 1 579 
miestä ja 1 572 naista. Tutkimusjoukko on 
kuvattu sukupuolittain taulukossa 1. Sekä 
naisista että miehistä neljänneksellä oli lie-
vä työuupumus. Vakavaa työuupumusta 
esiintyi 1,8 %:lla miehistä ja 2,9 %:lla nai-
sista. Työntekijät, naimattomat miehet ja 
50 vuotta täyttäneet naiset raportoivat 
vakavan työuupumuksen oireita useammin 
kuin muut. Työuupumusta esiintyi usein 
yhtä aikaa sekä mielenterveyden häiriöi-
den että somaattisten sairauksien kanssa: 
vakavasti uupuneista naisista 62 %:lla oli 
myös mielenterveyden häiriö ja 68 %:lla 
jokin somaattinen sairaus. Miehillä vastaa-
vat luvut olivat 55 % ja 69 %. 

Kaiken kaikkiaan 25 %:lle naisista ja 
16 %:lle miehistä oli korvattu vähintään 
yksi pitkä sairauspoissaolo kahden vuoden 
aikana. Naisilla vakava työuupumus yhdis-
tyi 2,8-kertaiseen poissaolon todennäköi-
syyteen (95 %:n luottamusväli 1.5–5.4) ja 
miehillä 8,0-kertaiseen poissaolon toden-
näköisyyteen (95 %:n luottamusväli 3.1–
20.7), kun sosiodemografiset tekijät oli 
otettu huomioon (taulukko 2). Nämä yhte-
ydet olivat tilastollisesti merkitseviä senkin 
jälkeen, kun osallistujien samanaikaiset 
yleiset psyykkiset ja somaattiset sairaudet 
otettiin huomioon. Naisilla lievään työuu-
pumukseen yhdistynyt sairauspoissaolon 
riski oli 1,7-kertainen (95 %:n luottamus-
väli 1.3–2.2) ja miehillä se oli 1,4-kertainen 
(95 %:n luottamusväli 1.1–1.9) sosiodemo-
grafisten tekijöiden vakioimisen jälkeen. 
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Taulukko 1. Osallistujien jakauma sekä työuupumuksen esiintyvyys iän, siviilisäädyn, ammattiaseman ja 
sairastavuuden mukaan sukupuolittain (lukumäärät ja painotetut prosentit). 

sukupuoli
kaikki ei  

työuupumusta
lievä  

työuupumus
vakava  

työuupumus
yhteys

N  % N % N % N % X2 df p
miehet 1579 53 1157 73 393 25 29 2
  ikä (vuotta) 8.6 4 0.072
    30–39 563 35 429 37 127 32 7 24
    40–49 569 36 421 36 137 35 11 38
    50–60 447 29 307 27 129 33 11 38
  siviilisääty 7.0 2 0.031
    naimisissa tai 
    avoliitossa

1275 81 953 82 303 77 19 66

    naimaton 304 19 204 18 90 23 10 34
  ammattiasema a) 20.9 4 <0.001
    toimihenkilö 682 43 536 46 140 36 6 21
    työntekijä 597 38 403 35 175 45 19 65
    yrittäjä 297 19 215 19 78 20 4 14
  mielenterveyden  
  häiriö 
  (12 kk prevalessi)

 48.3 2 <0.001

    ei 1297 82 1004 87 280 71 13 45
    kyllä 282 18 153 13 113 29 16 55
  somaattinen 
  sairaus

19.3 2 <0.001

    ei 727 46 568 49 150 38 9 31
    kyllä 852 54 589 51 243 62 20 69

Naiset 1572 47 1139 72 389 25 44 3
  ikä (vuotta) 26.8 4 <0.001
    30–39 501 30 387 32 106 26 8 17
    40–49 589 37 443 38 134 33 12 26
    50–60 482 33 309 29 149 41 24 57
  siviilisääty  4.4 2 0.110
    naimisissa tai    
    avoliitossa

1196 76 883 77 280 72 33 75

    naimaton 376 24 256 23 109 28 11 25
  ammattiasemab) 24.6 4 <0.001
    toimihenkilö 1081 69 818 72 238 61 25 57
    työntekijä 328 21 202 18 109 28 17 39
    yrittäjä 162 10 118 10 42 11 2 4
  mielenterveyden 
  häiriö
  (12 kk prevalenssi)

67.6 2 <0.001

    ei 1355 86 1035 91 304 78 16 38
    kyllä 217 14 104 9 85 22 28 62
  somaattinen  
  sairaus

12.6 2 0.002

    ei 665 42 509 44 141 36 15 32
    kyllä 907 58 630 56 248 64 29 68

  kaikki 3151 100 2296 73 782 25 73 2
a Tieto puuttui 3 hengeltä.
b Tieto puuttui 1 hengeltä.
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Taulukko 3. Korvattujen sairauspäivien lukumäärä työuupumuksen, mielenterveyden häiriöiden ja 
somaattisten sairauksien esiintymisen mukaisissa ryhmissä.

naiset miehet
henkilöiden 

määrä
poissaolo-

päiviä
erotusa p-arvob henkilöiden

määrä
poissaolo-

päiviä
erotusa p-arvob

työuupumus
  ei 239 33.2 0.00 162 33.8 0.00
  lievä 127 38.2 0.32 0.661 79 47.7 12.3 0.407
  vakava 21 83.0 41.4 0.135 18 93.2 55.2 <0.001
mielenterveyden häiriö
  ei 309 34.5 0.00 196 40.8 0.00
  kyllä 78 47.3 11.68 0.094 63 46.2 7.97 0.105
somaattinen sairaus
  ei 116 27.5 0.00 68 22.5 0.00
  kyllä 271 41.2 11.39 0.001 191 49.1 22.63 0.007

a Vakioitu taustatekijöillä (ikä, siviilisääty ja ammattiasema).
b Päivien lukumäärille tehtiin logaritmi-muunnos ennen testausta.

Miehillä yhteys lievän työuupumuksen ja 
sairauspoissaolojen väliltä katosi, kun 
somaattiset sairauden otettiin huomioon. 

Kun työuupumuksen yhteyttä sairaus-
poissaoloihin tutkittiin sairaiden joukossa, 
vakava työuupumus oli edelleen yhteydessä 
pitkään sairauspoissaoloon sekä miehillä 

(OR 7.7; 95% luottamusväli 3.2–18.4) että 
naisilla (OR 2.6; 95 %:n luottamusväli 
1.3–5.1). Sen sijaan lievä työuupumus ei 
ollut miehillä yhteydessä pitkään poissa-
olooni (OR 1.3; 95 %:n luottamusväli 0.9–
1.8), toisin kuin naisilla (OR 1.5; 95 %:n 
luottamusväli 1.1–2.0). 

Taulukko 2. Logistinen regressiomalli työuupumuksen yhteydestä pitkien sairauspoissaolojen esiintymi-
seen kahden vuoden aikana (riskisuhteet ja niiden 95 %:n luottamusvälit).

pitkä sairauspoissaolo
sukupuoli
työuupumus

henkilöiden 
määrä

poissaolojen 
määrä

selitysmalli 1a

riskisuhde 
selitysmalli 2b 

riskisuhde 
selitysmalli 3c

riskisuhde 
miehet

   ei 1154 162 1.00 1.00 1.00

   lievä 393 79 1.42 (1.05–1.92) 1.37 (1.00–1.86) 1.26 (0.93–1.71)

   vakava 29 18 8.00 (3.09–20.7) 7.21 (2.69–19.4) 6.87 (2.65–17.8)

naiset

   ei 1138 239 1.00 1.00 1.00

   lievä 389 127 1.71 (1.31–2.22) 1.60 (1.23–2.09) 1.55 (1.18–2.03)

   vakava 44 21 2.82 (1.49–5.37) 2.15 (1.12–4.11) 2.10 (1.10–4.01)

a Vakioitu taustatekijöillä (ikä, siviilisääty ja ammattiasema).
b Vakioitu taustatekijöillä ja mielenterveyden häiriön esiintymisellä.
c Vakioitu taustatekijöillä ja mielenterveyden häiriön ja somaattisen sairauden esiintymisellä.
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Kun tarkasteltiin vain niiden henkilöi-
den korvattujen poissaolopäivien lukumää-
riä, joilla oli ollut vähintään yksi pitkä pois-
saolojakso, havaittiin, että poissaolopäivien 
määrä oli yhteydessä työuupumuksen 
tasoon vain miehillä (taulukko 3). Vakavas-
ti uupuneilla miehillä todettiin vakiointien 
jälkeen esiintyneen 55 poissaolopäivää 
enemmän kuin niillä miehillä, joilla ei ollut 
työuupumusta. Tämä ero oli selvästi suu-
rempi kuin vastaava ero somaattista sairaut-
ta potevien ja muiden miesten välillä (23 
päivää). Miehillä yhteys vakavan työuupu-
muksen ja poissaolopäivien välillä säilyi, 
vaikka samanaikaiset sairaudet otettiin huo-
mioon. Tässä mallissa vakavasti uupuneille 
miehille oli korvattu keskimäärin 52 poissa-
olopäivää enemmän kuin hyvin jaksaville 
miehille. Vakavasti uupuneille naisille oli 
korvattu 41 sairauspoissaolopäivää enem-
män kuin muille naisille, kun sosiodemogra-
fiset tekijät oli otettu huomioon, mutta tämä 
yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

PohDInTA

Tässä tutkimuksessa, joka perustui Suo-
men 30–60-vuotiasta työssä käyvää väes-
töä edustavaan otokseen, todettiin, että pit-
kät, vähintään 10 työpäivää kestäneet ja 
Kansaneläkelaitoksen korvaamat sairaus-
poissaolot olivat uupuneilla naisilla ja mie-
hillä yleisempiä kuin muilla työntekijöillä. 
Vakava työuupumus oli molemmilla suku-
puolilla yhteydessä sairauspoissaoloihin 
vielä senkin jälkeen, kun samanaikaiset 
yleiset psyykkiset ja somaattiset sairaudet 
otettiin huomioon. Naisilla myös lievä työ-
uupumus liittyi pitkään sairauspoissaoloon. 
Lisäksi vakavasti uupuneiden miesten pois-
saolot työstä kestivät pitempään kuin mui-
den miesten poissaolot.

Tässä tutkimuksessa osoitettiin ensim-
mäistä kertaa väestötasolla, että työuupu-

mukseen voi liittyä pitkä lääkärin määrää-
mä sairauspoissaolo. Aiemmin on havaittu 
yhteys työuupumuksen ja itseraportoitujen 
poissaolojen välillä ihmissuhdetyössä11. 
Lisäksi metsäteollisuudessa työuupumus 
ennusti lääkärin määräämiä poissaoloja, 
jotka oli myönnetty mielenterveyden häiriöi-
den, sydän- ja verenkiertoelinsairauksien, 
hengityselinten sairauksien tai tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien perusteella60; tutki-
muksessa vakioitiin edeltävät sairauspoissa-
olot puolentoista vuoden ajalta, mutta ei 
niitä sairauksia, joihin ei ollut myönnetty 
sairauslomaa. Nyt raportoitavassa tutki-
muksessa työuupumus yhdistyi pitkään 
poissaoloon myös niiden alaryhmässä, joil-
la oli jo jokin sairaus. Tällöin arvio tervey-
dentilasta perustui terveystarkastukseen ja 
mielenterveyshaastatteluun. 

Erityisesti pitkien sairauspoissaolojen on 
aiemmissa tutkimuksissa todettu ennustavan 
paitsi kokonaiskuolleisuutta29 myös sydän-
tauti-, syöpä- ja alkoholiperäistä kuolleisuut-
ta sekä itsemurhia62. Lisäksi pitkät sairaus-
poissaolot ovat ennustaneet myös tulevaa 
työkyvyttömyyttä.30 Siksi sairauspoissaolo-
jen vähentäminen on tärkeä tavoite sekä 
terveydellisistä että taloudellisista syistä. Toi-
menpiteitä suunniteltaessa on kuitenkin tär-
keää välttää haittavaikutukset, joita voi liit-
tyä työn tekemiseen sairaana.31 

Työuupumuksen on todettu olevan yh-
teydessä psykososiaalisiin työoloihin10, 48. 
Monia psyykkisen pahoinvoinnin taustalla 
olevia työolotekijöitä on mahdollista paran-
taa12, 42. Näin ollen työolosuhteiden jatkuva 
parantaminen saattaisi ehkäistä työuupu-
muksen kehittymistä. Lisäksi työhön liitty-
vien ongelmien varhainen tunnistaminen 
ja matala kynnys käynnistää interventioita 
ongelmien korjaamiseksi voisivat ehkäistä 
myös pitkiä sairauspoissaoloja17, 61.

Vaikka sairauspoissaolot ovat yleensä 
naisilla yleisempiä kuin miehillä41, 43, 44, 64, 
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yhteys työuupumuksen ja pitkien sairaus-
poissaolojen välillä ilmeni tässä tutkimuk-
sessa molemmilla sukupuolilla. Lisäksi 
havaittiin kaksi sukupuolittain eriytyvää 
yhteyttä: vain naisilla lieväkin työuupumus 
oli itsenäisesti yhteydessä pitkiin sairaus-
poissaoloihin ja vain miehillä vakava työ-
uupumus oli yhteydessä pitkittyneeseen 
työhön paluuseen. Aiemmissakin tutki-
muksissa tulokset ovat olleet osin erilaisia 
naisilla ja miehillä. Ruotsalaisessa rekisteri-
tietoihin perustuvassa väestötutkimuksessa 
naisilla havaittiin mielenterveyssyistä 
enemmän sairauspoissaoloja kuin miehillä, 
kun taas miesten poissaolot olivat pidem-
piä18. Hollantilaisessa NEMESIS-tutki-
muksessa mielenterveyssyyt ennustivat sai-
rauspoissaoloja miehillä voimakkaammin 
kuin naisilla33. Nämä tulokset tukevat näke-
mystä siitä, että sukupuolilla saattaa olla 
erilainen alttius sairastua työhön liittyvien 
kuormitustekijöiden johdosta13, 64. 

Sukupuolittain eriytyviä tuloksia työuu-
pumuksen ja sairauspoissaolojen välillä 
voidaan selittää ainakin kolmella tavalla. 
Ensinnäkin ne voivat johtua eroista avun 
hakemisessa. Vaikuttaa siltä, että miehet 
hakevat apua kuormitukseen ja psyykkisiin 
ongelmiin harvemmin kuin naiset9, 26, 46. Jos 
miehet jäävät vaille sekä sosiaalista tukea 
että ammatillista apua, jotka naisilla voivat 
lieventää kuormituksen haitallisia vaiku-
tuksia terveyteen56, 64, ongelmat voivat pit-
kittyessään pahentua, ja tällöin toipumi-
seen tarvitaan pidempi aika. Toiseksi psy-
kiatristen ongelmien seuraukset työssä voi-
vat olla kulttuurillisten rooliodotusten 
vuoksi miehille vahingollisempia kuin nai-
sille33. Koska miesten oletetaan olevan vah-
voja, uupumisen seuraukset voivat olla 
heillä vakavampia kuin naisilla. Kolman-
neksi työhön liittyvät ongelmat voivat vai-
kuttaa voimakkaammin miesten mielenter-
veyteen kuin naisten. Työ saattaa olla mie-

hille merkityksellisin elämänalue, kun taas 
naisilla mielenterveyteen voivat vaikuttaa 
enemmän myös kotiasiat ja muut sosiaali-
set suhteet13. Näitä oletuksia tukevat myös 
tulokset, joiden mukaan työstressi yhdistyy 
masennuslääkitykseen vain miehillä63. 

Tämän tutkimuksen vahvuutena oli 
edustava väestöotos 30–60-vuotiaista suo-
malaisista työntekijöistä, jotka edustivat eri 
työntekijäryhmiä ja eri toimialoja. Tutki-
mukseen osallistuttiin vilkkaasti. Työuupu-
musta arvioitiin kaikkein yleisimmin käy-
tössä olevan työuupumusmittarin yleisellä 
versiolla24, 47 , jonka reliabiliteetti ja validi-
teetti on todettu riittäväksi eri työntekijä-
ryhmissä36, 51, 52, 58. Suomessa yleinen käy-
täntö muodostaa työuupumuksen koko-
naissummapistemäärä ja luokitella työuu-
pumus kolmeen tasoon on julkaistu kan-
sainvälisesti23, mutta sen kliinistä pätevyyt-
tä ei ole osoitettu. Tämän tutkimuksen 
tulokset perustuvat käsitykseen työuupu-
muksesta kolmiulotteisena oireyhtymänä39, 

47, jota on kritisoitu sen huteran teoreetti-
sen perustan ja riittämättömän tulkinnan 
vuoksi32, 50, 53. 

Tiedot sairauspoissaoloista, jotka kattoi-
vat lääkärin toteamat yli 9 päivää kestäneet 
poissaolot, perustuivat Kansaneläkelaitok-
sen ylläpitämään rekisteriin21. Riippumatto-
mien rekisteritietojen käytöstä johtuen tut-
kimusharha, joka voisi aiheutua valikoivasta 
muistamisesta, samasta tietolähteestä ja vain 
itsearviointiin perustuvasta tiedonkeruusta, 
oli vähäinen. Terveydentilan vakiointiin 
käytettyjen mielenterveyden häiriöiden 
diagnoosit perustuivat standardoituun, tut-
kimuskäyttöön kehitettyyn mielenterveys-
haastattelumenetelmään, joka on todettu 
päteväksi keinoksi tunnistaa yleisiä ei-psy-
koottisia mielenterveyden häiriöitä20. Arviot 
somaattisesta terveydestä perustuivat lääkä-
rin terveystarkastuksessa hankkimaan tie-
toon perustuviin diagnooseihin.



Työuupumuksen yhteys pitkiin sairauspoissaoloihin

567Työ ja ihminen 21 (2007) Lisänumero 1 559–571

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta 
arvioitaessa on kiinnitettävä vielä huomio-
ta kolmeen keskeiseen käytännön rajoituk-
seen. Ensinnäkin kyseessä oli poikkileik-
kaustutkimus, mikä tarkoittaa sitä, että 
tulosten perusteella ei voida tehdä päätel-
miä ilmiöiden syy-seuraussuhteesta. 
Tämän vuoksi tutkimuksessa keskityttiin 
työuupumuksen ja poissaolojen yhteyteen 
ja yhtäaikaiseen esiintymiseen. Toiseksi 
aikaikkuna työuupumuksen ja sairauksien 
esiintymisen arvioimiseksi ja sairauspoissa-
olotietojen poimimiseksi ei ollut täysin 
päällekkäinen. Sairauspoissaolotiedot 
rekisteröidään kalenterivuositasolla, ja Ter-
veys 2000 -tutkimuksen tiedonkeruu kesti 
syksystä kesään. Tästä johtuen ajanjakso, 
jolta sairauspoissaolotiedon kerättiin, oli 
laajempi, mutta se sisälsi uupumuksen ja 
sairauksien toteamisajanjakson. Koska tut-
kimuksessa keskityttiin analysoimaan työ-
uupumuksen ja sairauspoissaolojen välistä 
yhteyttä, on epätodennäköistä, että tästä 
olisi syntynyt merkittävä harha tuloksiin. 
Kolmanneksi tutkimuksessa ei ollut mah-
dollista kontrolloida kaikkia mahdollisia sai-
rauksia. Mielenterveyden häiriöistä arvioi-
tiin kolme työssä käyvässä väestössä ylei-
simmin esiintyvää häiriötä eli masentunei-
suus, ahdistuneisuus ja alkoholin käyttö-
häiriöt. On hyvin todennäköistä, että vaka-
vimmista mielenterveyden häiriöistä, kuten 
psykooseista, kärsivät olivat jo karsiutuneet 
työelämän ja sitä kautta tämän tutkimuk-
senkin ulkopuolelle. Somaattisista sairauk-

sista tarkastelun kohteena olivat muun 
muassa tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 
sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinsai-
raudet ja diabetes, jotka ovat yleisiä sairaus-
poissaolojen syitä25, 38. Näiden arvioitujen 
mielenterveyden häiriöiden ja somaattisten 
sairauksien on aiemmin osoitettu olevan 
yhteydessä myös työuupumukseen2, 19, 55.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaka-
va työuupumus yhdistyy sekä miehillä että 
naisilla kohonneeseen riskiin joutua pitkäl-
le sairauslomalle, ja miehillä myös erityisen 
pitkään poissaoloon. Nämä yhteydet ilme-
nivät silloinkin, kun todetut psyykkiset tai 
somaattiset sairaudet otettiin huomioon. 
Sukupuolten väliset erot työuupumuksen 
ja poissaolojen välisessä yhteydessä viittaa-
vat siihen, että työkykyä ylläpitävää ja ter-
veyttä edistävää toimintaa olisi tarpeen rää-
tälöidä osin erikseen naisille ja miehille. 
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Työuupumus ja masennus 
kuntoutusasiakkailla: itsearviointi ja 
diagnosointi 

Ulla Kinnunen, Marja Hätinen, Kaisa Männikkö ja Mika Pekkonen

Tässä artikkelissa käsitellään työuupumusta ja sen diagnosointia 
kuntoutusasiakkailla. Artikkelin ensisijaisena tavoitteena on tarkastella kysymystä, 
kuinka itsearvioitu ja lääketieteellisesti diagnosoitu työuupumus ja masennus ovat 
yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tarkastellaan, toteutuuko kuntoutukseen ohjautuminen 
tarkoituksenmukaisesti kuntoutujien terveysongelmien perusteella. Tutkimukseen 
osallistui 154 kuntoutujaa, joista 70 osallistui Tyk-kuntoutukseen (tarkoitettu 
monialaisista fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista ongelmista kärsiville) ja 84 
Virveli-kuntoutukseen (tarkoitettu pääasiassa työuupuneille). Kuntoutuksen alkaessa 
kuntoutujat osallistuivat lääkärintarkastukseen, jonka perusteella kuntoutuslääkäri 
kuvasi kunkin kuntoutujan terveysongelmia lääketieteellisten diagnoosien ja 
lisäkoodien (ICD-10) avulla. Lisäksi kuntoutujat täyttivät työuupumus- ja 
masennusoireiden kyselyt. 

Työuupumuksen ja masennuksen suhde osoittautui läheiseksi, kuten oletimmekin. 
Ensinnäkin lievä ja vakava itsearvioitu työuupumusoireyhtymä yhdistyi sekä 
masennusoireisiin että masennusdiagnoosiin. Työuupumus/stressi-lisäkoodi (Z73) 
sen sijaan oli yhteydessä ainoastaan lievään tai vakavaan itsearvioituun 
uupumusasteiseen väsymykseen. Toiseksi kuntoutukseen ohjautuminen näytti 
tapahtuvan kuntoutujien lääketieteellisten diagnoosien kuvaamien terveysongelmien 
ja itsearvioitujen oireiden mukaisesti, sillä Virveli-kuntoutujilla esiintyi enemmän 
työuupumukseen liitettyjä Z-lisäkoodeja ja F-diagnooseja sekä itsearvioituja 
työuupumus- ja masennusoireita kuin Tyk-kuntoutujilla. 

 Avainsanat: diagnoosi, itsearviointi, Tyk-kuntoutus, Virveli-kuntoutus 

JohDAnTo

Tässä artikkelissa käsitellään työuupumus-
ta ja sen diagnosointia kuntoutusasiakkail-
la. Tarkastelun kohteena on Kansaneläke-
laitoksen järjestämän kahden kuntoutus-

kurssin – Tyk (Työkykyä ylläpitävä ja 
parantava valmennus) ja Virveli (Vireyttä 
ja elinvoimaa työelämään) – asiakkaat. 
Näistä Virveli on tarkoitettu erityisesti työs-
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sään uupuneille, Tyk-kuntoutus puolestaan 
henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdol-
lisuudet ovat sairauden, vian tai vamman 
vuoksi olennaisesti heikentyneet. 

Artikkelin ensisijaisena tavoitteena on 
tarkastella kysymystä, kuinka itsearvioitu ja 
lääketieteellisesti diagnosoitu työuupumus 
ja masennus ovat yhteydessä toisiinsa. 
Lisäksi tarkastellaan, toteutuuko kuntou-
tukseen ohjautuminen tarkoituksenmukai-
sesti. Konkreettisesti tämä tarkoittaa vas-
tausta kysymykseen, ovatko Virveli-kun-
toutujat eri kriteerein arvioituna uupu-
neempia kuin Tyk-kuntoutujat, kuten olet-
taa voisi. Kuntoutuskonteksti merkitsee 
sitä, että tutkimuksemme kohdistuu henki-
löihin, joilla todennäköisesti on keskimää-
räistä enemmän työuupumusoireita (Vir-
veli-kuntoutujat), joten tämä tutkimus ei 
kärsi niin sanotusta terve työntekijä -vaiku-
tuksesta, josta useampia työuupumustutki-
muksia on kritisoitu26.

Työuupumuksella ei ole yhtä yksimieli-
sesti hyväksyttyä määritelmää1, 7. Useimmi-
ten sillä tarkoitetaan uupumusasteisen 
väsymyksen (ekshaustion), kyynistyneisyy-
den ja alentuneen ammatillisen itsetunnon 
muodostamaa oireyhtymää15, 21, joka kehit-
tyy pitkäaikaisen työstressin seurauksena. 
Uupumusasteisessa väsymyksessä on kyse 
energiavaraston tyhjentymisestä, henkises-
tä ja/tai fyysisestä väsymyksestä, joka tun-
tuu kaikissa tilanteissa.  Kyynistyneisyys 
näkyy työn mielekkyyden ja merkityksen 
epäilyinä ja kyseenalaistamisena. Amma-
tillisen itsetunnon laskua kuvaa taipumus 
arvioida omaa käyttäytymistään ja suoriu-
tumistaan työssä kielteisesti, mikä vuoksi 
yksilö kokee epäpätevyyden tuntemuksia ja 
kyvyttömyyttä saavuttaa asettamiaan 
tavoitteita. 

Näiden työuupumusoireiden arviointi 
perustuu useimmiten Maslachin työuupu-
muksen arviointimenetelmään (esim. MBI-

GS21 ), joka on suosituin tutkimuskäytössä 
olevista menetelmistä 28. Useimmissa mais-
sa Maslachin työuupumuksen arviointime-
netelmällä ei ole kliinisesti validoituja raja-
arvoja, mikä tarkoittaa, että sitä ei voi käyt-
tää työuupumuksen diagnosointimenetel-
mänä kliinisesti työuupuneiden tunnista-
misessa. Hollannissa tällaiset raja-arvot on 
kuitenkin määritetty26, ja Schaufelin ja 
Tariksen29 mukaan Hollannin työterveys-
lääkärien yhdistys suosittelee Maslachin 
työuupumuksen arviointimenetelmän käyt-
töä työperäisten mielenterveysongelmien 
diagnosointiin. 

Suomessa työuupumus ei ole diagnosoi-
tu sairaus, eikä kansainvälisessä tautiluoki-
tuksessa (ICD-10; International Statistical 
Classification of  Diseases and Related 
Health Problems) työuupumukselle (bur-
nout) ole esitetty diagnosointikriteerejä. 
Kuitenkin kyseisessä tautiluokituksessa on 
käytössä Z-lisäkoodi, johon on kerätty ter-
veydentilaan ja yhteydenottoihin terveys-
palvelujen tuottajiin vaikuttavia tekijöitä. 
Työuupumus voidaan laskea tällaiseksi 
tekijäksi, ja täten sitä voidaan kuvata 
Z-lisäkoodin avulla. 

Työuupumus sellaisenaan ei oikeuta sai-
rauspäivärahakorvauksiin eikä se voi olla 
työkyvyttömyyden aiheuttaja. Jos työuupu-
mus aiheuttaa työkyvyttömyyttä, diagnoosi 
haetaan olemassa olevien oireiden mukaan. 
Se mielenterveyden ja käyttäytymisen diag-
nosoitu häiriö, joka pitkittyvään työuupu-
mukseen useimmiten liitetään, on masen-
nusdiagnoosi (F32)11. Työuupumuksen on 
katsottu muistuttavan myös työkuormituk-
seen liittyvää neurasteniaa ICD-10-luokit-
telussa22, 28. 

Pitkälle edenneen työuupumuksen 
hyvinvointiseuraukset voivat olla moninai-
set. Työuupumuksesta kärsivät ovat yleises-
ti raportoineet erilaisia psyykkisiä oireita, 
kuten ahdistuneisuutta, riittämättömyyttä, 
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ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyn puutet-
ta1, 15. Myös masennus liitettään usein näi-
hin oireisiinks. tarkemmin esim. 1, 12. Työuupumuk-
sella ja masennuksella on päällekkäisyyttä 
sekä etiologiassa23 että oireissa14, ja ne voi-
vat myös esiintyä yhtäaikaisesti23. Kyse ei 
kuitenkaan ole identtisistä ilmiöistä3, 23, 30. 
Työuupumuksen oireista etenkin uupu-
musasteisen väsymyksen on havaittu ole-
van merkitsevästi yhteydessä masennusoi-
reisiin19, 23. Yhtä vahvaa yhteyttä ei ole 
osoitettu masennusoireiden ja kahden 
muun työuupumusoireen välillä. 

Työuupumus eroaa masennuksesta siinä, 
että se on tilanne- sekä työsidonnaista, kun 
taas masennus on kokonaisvaltaisempi, tilan-
teesta riippumaton ilmiö27. Pitkittäistutki-
musten mukaan masennus näyttäisi olevan 
ennemminkin työuupumuksen seuraus kuin 
päinvastoin2, 9. Tutkimuksessa, jossa tarkas-
teltiin työstressin, työuupumuksen sekä 
masennusoireiden välistä yhteyttä, havait-
tiin, että työuupumuksen ja masennusoirei-
den välillä oli vastavuoroinen suhde2. Reitti 
työuupumuksesta masennusoireisiin oli kui-
tenkin voimakkaampi kuin päinvastoin. 

TUTKImUsongELmAT JA 
-hypoTEEsIT

Tällä tutkimuksella on kaksi päätavoitetta: 
1) Tarkastelemme työuupumuksen ja 
masennuksen välistä suhdetta selvittämällä 
sekä itsearvioidun että lääketieteellisesti 
diagnosoidun työuupumuksen ja masen-
nuksen välisiä yhteyksiä kuntoutusasiak-
kailla. 2) Kuvaamme työuupumuksen ja 
masennuksen esiintymistä niillä kuntoutu-
jilla, jotka ovat tulleet kuntoutukseen pää-
asiassa työuupumuksen (Virveli-kuntoutus) 
tai monialaisten fyysisten, psyykkisten ja 
sosiaalisten ongelmien takia (Tyk-kuntou-
tus). Etsimme siis vastausta kysymykseen, 
ohjautuvatko kuntoutusasiakkaat heille 

sopivimpaan kuntoutusmuotoon. Kysy-
myksen taustalla on esitetty huoli siitä, ettei 
näin aina kävisi24.  

Tutkimusongelmamme hypoteeseineen 
ovat seuraavat:

1. Toteutuuko kuntoutukseen ohjautumi-
nen tarkoituksenmukaisesti kuntoutujien 
terveysongelmien perusteella? 

 Hypoteesi1: Virveli-kuntoutujilla esiin-
tyy työuupumusta ja masennusta (sekä 
Z-lisäkoodeja ja F-diagnooseja että itse-
arvioituja oireita) enemmän kuin Tyk-
kuntoutujilla. 

2. Kuinka itsearvioidut työuupumus- ja 
masennusoireet ovat yhteydessä toisiin-
sa?  
Hypoteesi 2: Kuntoutujilla esiintyy itse-
arvioituja työuupumus- ja masennusoi-
reita samanaikaisesti, ja etenkin uupu-
musasteinen väsymys (ekshaustio) liittyy 
masennusoireisiin.

3. Kuinka Z-lisäkoodit ja F-diagnoosit ovat 
yhteydessä itsearvioituihin työuupumus- 
ja masennusoireisiin?  
Hypoteesi 3: F-diagnoosin ja etenkin 
masennusdiagnoosin saaneilla esiintyy 
eniten sekä työuupumus- että masennus-
oireita.

mEnETELmäT

Tutkittavat

Tutkimukseen osallistui 154 kuntoutujaa. He 
osallistuivat joko Virveli- tai Tyk-kuntoutuk-
sen ensimmäiselle selvitysjaksolle vuosina 
2000–2001 Kuntoutus Peurungassa. Molem-
mat kuntoutusmuodot ovat Kansaneläkelai-
toksen järjestämiä, rahoittamia ja valvomia 
sekä perustuvat lakiin ja asetukseen Kansan-
eläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
(Kelan kuntoutuslaki 566/15.7.2005). Lain 
perusteella Kelalla on tietyin kriteerein ja 
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edellytyksin velvollisuus järjestää Tyk-kun-
toutusta, joskin tätä kuntoutusta voidaan 
toteuttaa myös niin sanottuun harkinnanva-
raiseen kuntoutukseen käytettävistä varois-
ta. Virveli-kuntoutus toteutetaan aina har-
kinnanvaraisista varoista. 

Virveli-kuntoutus on tarkoitettu henki-
löille, jotka ovat henkisesti kuormittuneita 
työssään ja kärsivät uupumus-, masennus-, 
ahdistus- ja/tai itsetunto-ongelmista. Kun-
toutuslaitos tekee Virveli-kuntoutujien esi-
valinnan lääkärien B-lausuntojen perus-
teella, minkä jälkeen Kelan paikallistoimis-
to tekee kuntoutuspäätöksen. Virveli-kun-
toutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutu-
jia löytämään keinoja tunnistaa ja arvioida 
voimavarojaan, jotta he voisivat itse aktiivi-
sesti jatkossa sekä selviytyä uupumuksensa 
kanssa että ennaltaehkäistä sen toistumista. 
Kyse on psykososiaalisesti painottuvasta, 
harkinnanvaraisesta lääkinnällisestä kun-
toutuksesta. Tutkimukseen osallistuvien 
Virveli-kuntoutus toteutettiin kahdessa jak-
sossa (12 + 5 päivää), ja se kesti yhteensä 
17 päivää vuoden aikavälillä.  

Tyk-kuntoutus puolestaan on lakisää-
teistä ammatillista kuntoutusta, ja se on 
suunnattu henkilöille, joiden työkyky ja/tai 
ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian 
tai vamman vuoksi olennaisesti heikenty-
neet. Kelan paikallistoimisto tekee valinta-
päätökset lääkärin B-lausunnon perusteel-
la. Tähän kuntoutukseen ohjataan erityi-
sesti silloin, kun henkilön omat keinot kor-
jata tilanne ovat vähäiset ja työpaikalla 
sekä terveydenhuollossa tehdyt toimenpi-
teet eivät ole olleet riittäviä. Tyk-kuntou-
tukseen hakeutumisen syynä voi olla siis 
mikä tahansa työkykyä heikentävä sairaus, 
ja yleensä Tyk-kuntoutujan ongelmat ovat 
moninaisia. Tutkimukseen osallistuvien 
Tyk-kuntoutus toteutettiin neljässä jaksossa 
(13 + 12 + 5 + 5 päivää) ja se kesti yhteen-
sä 35 päivää 1½ vuoden aikavälillä.  

Tutkittavien 154 kuntoutujan koko kun-
toutusprosessia on seurattuks. 12, 17, mutta 
tämä tutkimus rajautuu vain ensimmäisellä 
selvitysjaksolla kerättyihin tietoihin. Tämä 
rajaus tehtiin, koska tavoitteena ei ollut 
kuntoutusprosessin etenemisen tutkiminen. 
Rajauksen etuna on myös se, että tutkitta-
vien määrä pysyi maksimissa. Tyk-kuntou-
tukseen (12 kurssia) osallistui 70 kuntoutu-
jaa ja Virveli-kuntoutukseen (9 kurssia) 84 
kuntoutujaa. Kuntoutujista 100 oli naisia 
(Tyk n = 37; Virveli n = 63) ja 54 miehiä 
(Tyk n = 33; Virveli n = 21). Kuntoutujien 
keski-ikä kuntoutukseen tullessa oli 51 
vuotta (Tyk ka = 52, vaihteluväli 40–61 
vuotta; Virveli ka = 50, vaihteluväli 33–61 
vuotta). Virveli-kuntoutujat olivat koulute-
tumpia kuin Tyk-kuntoutujat, mikä näkyi 
heidän sosioekonomisessa asemassaan 
(ylempiä toimihenkilöitä Tyk n = 6; Virve-
li n = 28)ks. 12, 17. 

Tutkimusmenetelmät 

Kuntoutujat kävivät ensimmäisen kuntou-
tusjakson alussa lääkärintarkastuksessa, 
jonka perusteella kuntoutuslääkäri kuvasi 
kunkin terveysongelmia lääketieteellisten 
diagnoosien (ICD-10) avulla. Diagnoosien 
asettaminen toteutettiin vakiintuneen klii-
nisen käytännön mukaisesti, jolloin esimer-
kiksi masennusdiagnoosi voidaan ilmoittaa 
usealla eri ICD-tautiluokituksen koodilla 
muun muassa masennuksen keston ja tois-
tuvuuden perusteella. Kuntoutujat luoki-
teltiin heidän saamiensa F-pääluokkiin ja 
Z-lisäkoodeihin kuuluvien diagnoosien 
perusteella viiteen luokkaan seuraavasti: 1) 
Ei F-pääluokkaan tai Z-lisäkoodiin kuulu-
vaa diagnoosia (n = 43), 2) Masennus yksi-
nään (sisältää F32, F33, F34 -diagnoosit 
sekä F41.2, F43.2; n = 57), 3) Työuupu-
mus/stressi yksinään (sisältää Z73.0, Z73.3 
-lisäkoodit; n = 25), 4) Masennus sekä työ-
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uupumus/stressi yhdessä minkä hyvänsä 
muun diagnoosin kanssa (n = 24), 5) Ahdis-
tuneisuus ja muu stressi yksinään (luokkiin 
F41, F42, F43, F45, F48 kuuluvat diag-
noosit, paitsi F41.2, F43.2; n = 5). 

Lisäksi kuntoutujat vastasivat kuntou-
tuksen alkaessa kyselyihin, jotka sisälsivät 
muun muassa työuupumuksen ja masen-
nusoireiden mittarit. Työuupumusta mitat-
tiin 16-osioisella Maslachin työuupumuk-
sen arviointimenetelmällä 15, 21, joka koos-
tuu kolmesta asteikosta: uupumusasteinen 
väsymys (5 osiota, Cronbachin α = .95), 
kyynistyneisyys (5 osiota, α = .86) ja amma-
tillisen itsetunnon heikkeneminen (6 osio-
ta, α = .79). Osioihin vastataan 7-portai-
sella oireiden kokemisen useutta kuvaaval-
la asteikolla (0 = ei koskaan, 6 = päivit-
täin). Kustakin asteikosta muodostettiin 
summamuuttujat ja näiden perusteella 
koko oireyhtymää kuvaava painotettu sum-
mamuuttuja (0.4 × uupumusasteinen väsy-
mys + 0.3 × kyynistyneisyys + 0.3 × hei-
kentynyt ammatillinen itsetunto)ks. 15. 

Kuntoutujat luokiteltiin kolmeen ryh-
mään sekä kunkin asteikon että koko 
oireyhtymän pistemäärän mukaan käytös-
sä olevien sopimuksenvaraisten raja-arvo-
jen perusteella seuraavasti: 1) ei työuupu-
musta (0–1,49 pistettä; oireita muutaman 
kerran vuodessa tai ei koskaan), 2) lievä 
työuupumus (1,50–3,49; oireita kuukausit-
tain) sekä 3) vakava työuupumus (3,50–
6,00; oireita päivittäin tai viikoittain)15. 

Kuntoutujien masennusoireita mitattiin 
Beckin depressiokyselyllä6. Kysely sisältää 
21 osiota, joissa kussakin on valittavana 
4–6 vastausvaihtoehtoa väittämiin, joilla 
kuvataan vastaajan mahdollisesti kokemia 
kielteisiä ajatuksia, tunteita ja käyttäyty-
mistä. Vastaukset pisteytetään nollasta kol-
meen, joten depressiokyselyn pistemäärä 
voi vaihdella 0–63 välillä (Cronbachin α = 
.89). Kuntoutujat luokiteltiin kahteen luok-

kaan käyttämällä pisterajana 13:a pistettä: 
niihin, joilla ei ole masennusta, ja niihin, 
joilla ilmenee masennusta18. 

TULoKsET

Tyk- ja Virveli-kuntoutujien 
ohjautuminen sopivimpaan 
kuntoutusmuotoon

Kuntoutujien saamat F-pääluokan diagnoosit ja 
Z-lisäkoodit. Kuten taulukosta 1 ilmenee, 
kuntoutujan diagnoosiluokitus ja kuntoutus-
muoto olivat erittäin merkitsevästi yhteydes-
sä toisiinsa (χ2 (4) = 68,82, p < .001). Masen-
nusdiagnoosin ja masennus ja työuupumus/
stressi -diagnoosin/lisäkoodin saaneita kun-
toutujia oli selvästi enemmän Virveli-kun-
toutuksessa kuin Tyk-kuntoutuksessa. Tyk-
kuntoutuksessa puolestaan oli enemmän 
niitä, joilla ei ollut mitään F-pääluokan 
diagnoosia tai Z-lisäkoodia. Sen sijaan aino-
astaan työuupumusta/stressiä kuvaavan 
lisäkoodin saaneet jakautuivat tasaisesti 
Tyk- ja Virveli-kuntoutujien kesken. 

Itsearvioidut työuupumus- ja masennusoireet. 
Taulukosta 2 ilmenee eriasteisen työuupu-
muksen esiintyminen Tyk- ja Virveli-kun-
toutujilla. Siitä nähdään, että itsearvioitu 
työuupumus ja kuntoutusmuoto olivat erit-
täin merkitsevästi yhteydessä toisiinsa (χ2 
(2) = 21,96, p < .000). Virveli-kuntoutuk-
sessa oli selvästi enemmän vakavasti työuu-
puneiden luokkaan sijoittuvia kuntoutujia 
kuin Tyk-kuntoutuksessa, jossa puolestaan 
oli selvästi enemmän ei-työuupuneita kuin 
Virveli-kuntoutuksessa. 

Työuupumuksen eri oireista uupumus-
asteista väsymystä (χ2 (2) = 15,14, p < .01) 
sekä kyynistyneisyyttä (χ2 (2) = 12,03, p < 
.01) esiintyi eri kuntoutusmuodoissa saman 
suuntaisesti kuin koko työuupumusoireyh-
tymää (ks. taulukko 2). Sen sijaan heikenty-
nyttä ammatillista itsetuntoa esiintyi 
vähemmän ja sen lievät oireet näyttivät 
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Taulukko 1. Kuntoutujien saamat F-pääluokan diagnoosit ja Z-lisäkoodit Tyk- ja Virveli-kuntoutuksessa.

DiagnDiagnoosiluokka/lisäkoodi Tyk-kuntoutus Virveli-kuntoutus
n % n %

Ei F/Z-diagnoosia/lisäkoodia 41T 58,6 2AT 2,4
Masennus 15AT 21,4 42T 50,0
Työuupumus/stressi 10 14,3 15 17,9
Masennus ja työuupumus/stressi 1AT 1,4 23T 27,4
Ahdistuneisuus ja muu stressi 3 4,3 2 2,4
Yhteensä 70 100 84 100

olevan tyypillisiä Virveli-kuntoutujille, kun 
taas oireiden puuttuminen oli tyypillistä 
Tyk-kuntoutujille. Kuitenkin nämä yhtey-
det olivat vain marginaalisesti merkitseviä 
(χ2 (2) = 5,21, p < .10). Sen sijaan masen-

Huom. Yläindeksillä T varustetut solufrekvenssit ovat keskimääräistä tyypillisempiä (yliedustettuja) ja yläindek-
sillä AT varustetut keskimääräistä vähemmän tyypillisiä (aliedustettuja) (Adjusted Residual > |2.0|). 

Taulukko 2. Työuupumusoireiden ilmeneminen Tyk- ja Virveli-kuntoutuksessa. 

Oireisto Ei työuupumusta / ei oireita  
(0–1,49)

Lievä työuupumus / oireita 
kuukausittain (1,50–3,49)

Vakava työuupumus / oireita 
päivittäin tai viikoittain  

(3,50–6,00)

Yhteensä

Tyk Virveli Tyk Virveli Tyk Virveli Tyk Virveli
n % n % n % n % n % n % % %

Työuu-
pumus-
oireyhty-
mä

31T 44,3 19AT 22,6 36 51,4 37 44,0 3AT 4,3 28T 33,3 100 100

Uupu-
musas-
teinen 
väsymys

28 T 40,0 15 AT 17,9 26 37,1 26 31,0 16 AT 22,9 43 T 51,2 100 100

Kyynisty-
neisyys

38 T 54,3 29 AT 34,5 27 38,6 32 38,1 5 AT 7,1 23 T 27,4 100 100

Heiken-
tynyt 
amma-
tillinen 
itsetunto

34 T 48,6 26 AT 31,0 27 AT 38,6 46 T 54,8 9 12,9 12 14,3 100 100

Huom. Yläindeksillä T varustetut solufrekvenssit ovat keskimääräistä tyypillisempiä (yliedustettuja) ja yläindek-
sillä AT varustetut keskimääräistä vähemmän tyypillisiä (aliedustettuja) (Adjusted Residual > |2.0|). 

nusoireet ja kuntoutusmuoto (ks. taulukko 
3) olivat erittäin merkitsevästi yhteydessä 
toisiinsa (χ2 (1) = 15,59, p < .001). Virveli-
kuntoutujissa oli enemmän masennusoi-
reista kärsiviä kuin Tyk-kuntoutujissa.  
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Työuupumuksen ja masennuksen 
suhde

Itsearvioidut työuupumus- ja masennusoireet. 
Työuupumus- ja masennusoireiden suh-
detta tarkasteltiin logistisella regressio-
analyysilla. Taulukosta 4 havaitaan, että 

Taulukko 3. Masennusoireiden ilmeneminen Tyk- ja Virveli-kuntoutuksessa. 

Masennusoireet Tyk Virveli
n % n %

Ei (< 13) 49 T 70,0 32 AT 38,1
Kyllä (≥ 13) 21 AT 30,0 52 T 61,9
Yhteensä 70 100,0 84 100,0

Huom. Yläindeksillä T varustetut solufrekvenssit ovat keskimääräistä tyypillisempiä (yliedustettuja) ja yläindek-
sillä AT varustetut keskimääräistä vähemmän tyypillisiä (aliedustettuja) (Adjusted Residual > |2.0|). 

sekä vakavasta että lievästä työuupumuk-
sesta kärsivien riskisuhde kärsiä myös 
masennusoireista oli monikymmenkertai-
nen verrattuna niihin, joilla työuupumusta 
ei ilmennyt. Yksittäisistä työuupumusoi-
reista vakavaan uupumusasteiseen väsy-
mykseen liittyi ylivoimaisesti suurin riski-

Taulukko 4. Työuupumusoireiden ja diagnoosiluokan/lisäkoodin yhteys masennusoireisiin (ei n = 81, 
kyllä n = 73): riskisuhde (OR) ja sen 95 %:n luottamusväli.

OR Luottamusväli
Työuupumusoireyhtymä1

  Ei (n = 50)
  Lievä (n = 73) 
  Vakava (n = 31)

1
23.77
81.47

6.76–83.61
18.01–368.55

Uupumusasteinen väsymys1

  Ei (n = 43)
  Lievä (n = 52)
  Vakava (n = 59)

1
20.50
65.89

4.48–93.72
14.11–307.62

Kyynistyneisyys1

Ei (n = 67)
Lievä (n = 59)
Vakava (n = 28)

1
5.52
22.71

2.52–12.11
6.76–76.27

Ammatillisen itsetunnon lasku1

Ei (n = 60)
Lievä (n = 73)
Vakava (n = 21)

1
4.17
4.47

1.99–8.74
1.56–12.77

Diagnoosiluokka/lisäkoodi 2

Ei F/Z-diagnoosia/lisäkoodia (n = 43)
Masennus (n = 57)
Masennus ja työuupumus/ stressi (n = 24)
Työuupumus/stressi (n = 25)

1
18.94
12.33
1.95

6.61–54.26
3.68–41.36
0.55–6.86

1 Luokat ei (0–1,49), lievä (1,50–3,49) ja vakava (3,50–6,00) on muodostettu sopimuksenvaraisten  
raja-arvojen perusteella. 
2 Luokka ahdistuneisuus ja muu stressi (n = 5) on poistettu analyyseistä (n = 149).
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suhde masennusoireisiin, kun taas vakavas-
ta ammatillisesta itsetunnon laskusta kärsi-
vien riskisuhde masennusoireisiin oli pie-
nin verrattuna oireettomiin.  

Diagnosoitu työuupumus ja masennus.  Kun-
toutujan saama päädiagnoosiluokka ja lisä-
koodi olivat yhteydessä masennusoireisiin 
(taulukko 4). Oletetusti niiden, joiden diag-
noosiin liittyi masennus, riskisuhde itsera-
portoituihin masennusoireisiin oli suurem-
pi verrattuna niihin, joilla ei ollut F-pää-
luokan diagnoosia tai Z-lisäkoodia. Sen 
sijaan työuupumus/stressi-lisäkoodiin ei 
liittynyt kohonnutta masennusriskiä. Diag-
noosiluokka oli yhteydessä myös itsearvioi-
tuun työuupumukseen (taulukko 5). Taulu-
kosta 5 havaitaan, että masennusdiagnoo-
siin liittyi suurin riskisuhde lievään tai 
vakavaan työuupumusoireyhtymään, 
uupumusasteiseen väsymykseen ja kyynis-
tyneisyyteen verrattuna niihin kuntoutu-
jiin, joilla ei ollut F-pääluokan diagnoosia 
tai Z-lisäkoodia. Työuupumus/stressi-lisä-
koodin saaneilla oli ainoastaan suurempi 

riskisuhde lievään tai vakavaan uupumus-
asteiseen väsymykseen kuin niillä, joilla ei 
ollut  F-pääluokan diagnoosia tai Z-lisä-
koodia.

pohDInTA

Tutkimuksemme päätavoitteena oli tarkas-
tella työuupumuksen ja masennuksen välis-
tä suhdetta kuntoutusasiakkailla. Lisäksi 
tarkastelimme, tapahtuuko kuntoutukseen 
ohjautuminen Virveli- (tarkoitettu pää- 
asiassa työuupuneille) ja Tyk-kuntoutuk-
seen (tarkoitettu monialaisista fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalista oireista kärsiville) 
kuntoutujien terveysongelmien mukaisesti. 
Kuntoutukseen ohjautumista koskeva 
hypoteesimme 1 sai tukea, sillä Virveli-
kuntoutujilla esiintyi enemmän työuupu-
mukseen liitettyjä F-diagnooseja ja Z-lisä-
koodeja sekä itsearvioituja työuupumus- ja 
masennusoireita kuin Tyk-kuntoutujilla. 
Kuntoutujat näyttivät siis ohjautuvan Tyk- 
ja Virveli-kuntoutukseen lääketieteellisten 

Taulukko 5. Diagnoosiluokan/lisäkoodin yhteys työuupumukseen: riskisuhde (OR) ja sen 95 %:n 
luottamusväli.

Diagnoosiluokka/
lisäkoodi1

Työuupumus-
oireyhtymä (lievä tai 

vakava, n = 100)

Uupumusasteinen  
väsymys  

(lievä tai vakava, 
n = 106)

Kyynistyneisyys
(lievä tai vakava,  

n = 83)

Ammatillisen  
itsetunnon lasku  
(lievä tai vakava,  

n = 90)
Ei 
F/Z-diagnoo-
sia/lisäkoodia 
(n = 43)

Masennus  
(n = 57)

Masennus ja 
työuupumus/ 
stressi (n = 24)

Työuupumus/
stressi (n = 25)

1

9.37 (3.57–24.60)

5.81 (1.82–28.52)

2.29 (0.84–6.28)

1

13.00 (4.58–36.92)

5.81 (1.82–18.53)

4.84 (1.61–14.59)

1

5.91 (2.48–14.12)

4.62 (1.58–13.45)

2.50 (0.90–6.93)

1

1.72 (0.76–3.90)

1.92 (0.66–5.58)

0.53 (0.94–1.44)

1 Luokka ahdistuneisuus ja muu stressi (n = 5) on poistettu analyyseistä (n = 149).
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diagnoosien kuvaamien terveysongelmien 
ja itsearvioitujen oireiden mukaisesti. 

Tyk-kuntoutuksessa oli kuitenkin yksit-
täisiä kuntoutujia, joilla ilmeni työuupu-
musta ja joille sen vuoksi Virveli-kuntoutus 
olisi saattanut olla parempi vaihtoehto. Se, 
olisiko tämä ratkaisu ollut heidän kohdal-
laan osuvin, riippuu heidän ensisijaisesta 
työkykyä uhkaavasta ongelmastaan. Toi-
saalta myös Virveli-kuntoutujissa oli kun-
toutukseen tulovaiheessa henkilöitä, jotka 
eivät kokeneet itseään työuupuneiksi. 
Onnistunut kuntoutukseen ohjautuminen 
on tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden 
tutkimisen näkökulmastaks. 13, 24, sillä esi-
merkiksi henkilöt, jotka eivät ole uupuneita 
mutta ovat työuupumuskuntoutuksessa, 
heikentävät kuntoutuksen vaikuttavuuden 
näyttöä. Näin ollen voidaan tehdä johto-
päätös, ettei kuntoutus ole vaikuttavaa, 
vaikka kyse olisikin viime kädessä ohjautu-
misen ongelmista. 

Hypoteesimme 2 itsearvioidun työuupu-
muksen ja masennusoireiden välisestä suh-
teesta sai voimakasta tukea. Vakava työuu-
pumus liittyi erittäin voimakkaasti masen-
nusoireisiin. Yksittäisistä työuupumusoireis-
ta voimakkain yhteys masennusoireisiin oli 
uupumusasteisella väsymyksellä, kuten myös 
oletimme. Kuitenkin kohonneet masennus-
oireet liittyivät myös kyynistyneisyyteen ja 
ammatillisen itsetunnon laskuunks. myös 1. On 
hyvä muistaa, että kyse on kuntoutusasiak-
kaista, joista noin 20 %:lla ilmeni vakavaa 
työuupumusta, kun käytössä olevien ylei-
syyslukujen mukaan keskimäärin 2–7 % 
työikäisestä väestöstä kärsii vakavasta työuu-
pumuksesta4, 5, 16 . Tämä tosiasia selittänee 
osittain tässä tutkimuksessa havaittua voi-
makasta yhteyttä työuupumuksen ja masen-
nusoireiden välillä.

Työuupumus ja masennus eivät siis ole 
aina erotettavissa toisistaan. Vaikka työuu-
pumuksen tulisi olla työperäistä ja siten 

erotettavissa masennuksesta 15, 22, tiedetään, 
että ihmisen hyvinvointiin ja työkykyisyy-
teen vaikuttavat myös monet yksityiselä-
män ja vapaa-ajan seikat 15. Työuupumuk-
sella näyttää olevan myös taipumus levittää 
vaikutuksensa muille elämänalueille, kuten 
perheeseen ja kotiinesim. 10, 20. Näin työuupu-
muksessa voi olla kyse prosessista, jossa 
masennus ei ole alun perin ollut osa itse 
työuupumussyndroomaa, vaan on sen seu-
raus. Onkin sanottu, että työuupumus voi-
si olla vaihe depressiivisen oireyhtymän 
kehityksessäks. 3. Tutkimuksemme poikki-
leikkausasetelman vuoksi emme voi kuiten-
kaan tehdä päätelmiä tutkimiemme ilmiöi-
den kehityksestä. 

Myös hypoteesimme 3 työuupumuksen 
lääketieteellisten diagnoosien tai lisäkoo-
dien yhteydestä koettuun työuupumukseen 
sai osittaista tukea. Kuntoutujan masen-
nusdiagnoosi yhdistyi voimakkaimmin lie-
vään ja vakavaan työuupumukseen. Sen 
sijaan työuupumus/stressi-lisäkoodi ja työ-
uupumusoireyhtymä eivät olleet yhteydes-
sä toisiinsa, mutta yhteys uupumusastei-
seen väsymykseen oli merkitsevä. Tämä 
tulos vahvistaa näkemystä, että diagno-
soinnissa työuupumus kytketään masen-
nukseen eikä työuupumus/stressi-lisäkoo-
dia käytetä. Tutkimuksemme kuvaa, kuin-
ka kuntoutuslääkärit diagnosoivat työuu-
pumusta ja masennusta jokapäiväisessä 
työssään yhdessä kuntoutuslaitoksessa. Toi-
sin sanoen lääketieteellinen diagnostiikka 
on toteutettu normaaliin tapaan osana klii-
nistä kuntoutustoimintaa, eikä sitä ole erik-
seen suunniteltu tai vakioitu tutkimuksen 
näkökulmasta. Kaikkiaan näyttää siltä, että 
toimitaan vallalla olevan käytännön mukai-
sesti, jonka mukaan työuupumus/stressi-
lisäkoodi (Z73) kuvaa lyhytaikaista ja ohi-
menevää tilaa.
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Voidaan kuitenkin pohtia, kannattaisiko 
työuupumus kirjata ainakin sivudiagnoo-
siksi, jotteivät uupumuksen taustalla olevat 
työhön liittyvät tekijät jäisi huomiotta. 
Tämä voisi auttaa hoitavien toimenpitei-
den kohdentamisessa. Kuten Rovasalo25 
tiivistää asian: ”Huonoja työoloja ei pysty 
lääkitsemään pois. Toisaalta työyhteisön 
kehittäminen ei korvaa työntekijän mielen-
terveysongelmien hyvää hoitoa.” 

Tutkimuksesta tehtävien päätelmien 
tekoa rajoittavat useat seikat. Ensinnäkin 
tutkittavien joukko oli varsin pieni, mikä 
hankaloittaa luotettavien päätelmien tekoa 
ja tulosten yleistettävyyttä. Toiseksi pienen 
tutkittavien määrän vuoksi emme voineet 
tehdä analyyseja osaryhmittäin ja ottaa 
näin erilaisia taustatekijöitä huomioon. 
Kolmanneksi on hyvä muistaa, että kyse 
on poikkileikkaustutkimuksesta, joka on 
suoritettu yhdessä kuntoutuslaitoksessa. 

Näistä puutteista huolimatta tutkimus 
valottaa vähän tutkittua ilmiötä eli diagno-
soidun työuupumuksen ja masennuksen 
suhdetta itsearvioituihin työuupumus- ja 
masennusoireisiin ja osoittaa, että työuu-
pumus ja masennus – olipa kyse sitten itse-
arvioidusta tai diagnosoidusta työuupu-
muksesta tai masennuksesta – näyttävät 
liittyvän läheisesti yhteen kuntoutusasiak-
kailla. Kaiken kaikkiaan yhdymme Rova-
salon25, ks. myös 1 suositukseen lisätä työuupu-
mukseen viittaavan lisäkoodin käyttöä, jot-
ta hoitavien tahojen ponnistelut suuntau-
tuisivat oikeisiin kohteisiin.
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Työhön paluun ennustajat 
mielenterveyssyistä johtuvilta pitkiltä 
sairauslomilta

Matti Joensuu ja Kari Lindström 

Mielenterveyssyistä johtuva pitkittyvä työkyvyttömyys on kasvava ongelma. 
Tarvitaan tietoa siitä, mitkä tekijät liittyvät mielenterveyssyistä johtuvien 
sairauslomien pitkittymiseen ja niiltä takaisin työhön palaamiseen. Tässä 
tutkimuksessa selvitettiin viiden EU-maan yhteisessä pitkittäiskyselytutkimuksessa 
sitä, mitkä tekijät ovat oleellisia mielenterveyssyistä johtuvilta pitkiltä sairauslomilta 
työhön palaamisessa. Aineistona oli 554 mielenterveyssyistä pitkällä sairauslomalla 
olevaa henkilöä. Heille lähetettiin kyselylomake, joka sisälsi kysymyksiä 
henkilökohtaisista ja työhön liittyvistä taustatekijöistä, työn sisällöistä ja 
kuormittavuudesta, elämäntavoista, sairaushistoriasta, oireista ja työkyvystä, hoito- 
ja kuntoutustoimenpiteistä sekä kokemuksista sairauslomasta. Tutkittaville 
lähetettiin kuuden kuukauden kuluttua toinen kysely, jossa kysyttiin, ovatko he 
palanneet takaisin työhön. Tutkittavista 225 (41 %) palasi seuranta-aikana työhön. 
Työhön paluuta seurannassa ennustivat korkeampi koulutus, vähäiset 
masennusoireet, lasten huoltovastuu, työpaikan suurempi koko, yleishyödyllinen 
työnantajasektori, sekä työhön paluun yhdyshenkilön olemassaolo. Maiden välillä oli 
yksi suuri ero työhön paluussa: työhön paluu oli Alankomaissa sekä Suomea sekä 
muita tutkimuksen maita huomattavasti yleisempää.

 Avainsanat: sairauspoissaolot, työkyvyttömyys, pitkittäistutkimus, masennus

JoHdAnTo

Viime vuosina mielenterveyssyistä johtuvat 
sairauspoissaolot ovat Suomessa lisäänty-
neet huomattavasti28 ja varsinkin pitkitty-
neet. Vuoden 2006 lopussa 38 prosentilla 
varsinaista työkyvyttömyyseläkettä saavista 
eläkkeen perusteena oli jokin mielenter-
veysdiagnoosi12. Suurin sairausryhmä näis-
sä oli masennus. Vuositasolla työeläkejär-

jestelmän myöntämät, masennuksesta joh-
tuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisään-
tyneet selvästi vuodesta 1998 lähtien12. 
Muissa mielenterveyshäiriöryhmissä vas-
taavaa kasvua ei ole tapahtunut. Mielen-
terveyden häiriöiden kasvava osuus työky-
vyttömyydestä on herättänyt kysymyksiä 
taustalla olevista syistä, koska mielenter-
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veyden häiriöiden esiintyvyys väestössä ei 
ole viime vuosikymmeninä muuttunut32. 
Mielenterveyshäiriön jälkeen työkykykyi-
seksi kuntoutuminen on vaikeaa, sillä sai-
raustapaukset johtavat varsinaiselle työky-
vyttömyyseläkkeelle useammin kuin muis-
sa sairausryhmissä keskimäärin12. Ruotsis-
sa on havaittu, että jos sairauspoissaolo 
kestää yli neljä kuukautta, laskee työhön 
paluun todennäköisyys huomattavasti3. 
Samankaltainen käännekohta työkyvyttö-
myyseläkkeen todennäköisyyden lisäänty-
misessä on havaittu 170 poissaolopäivän 
kohdalla Norjassa11.

Sairauspoissaolojen yleisyyteen, kestoon 
ja työhön palaamiseen vaikuttaa olennai-
sesti niitä määrittävät korvausjärjestelmät 
ja säädökset. Eri maissa on erilaisia korva-
usjärjestelmiä, mutta myös maiden sisällä 
löytyy eroja alueiden ja toimialojen välillä. 
Tähän tutkimukseen liittyvässä selvitykses-
sä arvioitiin tutkimukseen osallistuneiden 
maiden sairauspoissaoloihin liittyviä järjes-
telmiä ja todettiin niiden jakautuvan kar-
keasti kahteen luokkaan: avustusperustei-
seen malliin (esim. Irlanti ja Iso- Britannia) 
sekä integroituun sosiaalivakuutusmalliin 
(Alankomaat ja Suomi)33. 

Avustusperusteisen mallin rahoitus 
perustuu verotukseen ja tarjoaa lähinnä 
vain tukea toimeentuloon eikä ole sidoksis-
sa aiempaan tulotasoon tai muihin, esimer-
kiksi kuntoutuksen, toimenpiteisiin. Integ-
roidussa mallissa rahoitus perustuu vakuu-
tusmaksuihin, korvaus määräytyy aiem-
pien tulojen mukaan, ja malli on kiinteäm-
min yhteydessä työhön paluuseen, kuntou-
tukseen ja muihin palveluihin. Alanko-
maissa lainsäädäntöä on kehitetty työhön 
paluuta hyvinkin aktiivisesti tukevaksi 
2000-luvun alussa5. Esimerkiksi vuonna 
2002 tuli voimaan niin sanottu portinvarti-
jalaki, jossa vakuutuslaitos arvioi työnanta-
jan ja työntekijän toimet työhön paluun 

edistämiseksi ja voi pidentää työnantajan 
palkanmaksuvelvoitetta tai evätä työnteki-
jän korvaukset, jos toimet eivät ole olleet 
riittäviä.

Useat eri tekijät ovat yhteydessä sairaus-
poissaoloihin yleisesti ottaen, mutta harvas-
sa on eroteltu tekijöitä eri diagnoosiryhmit-
täin tai sairauspoissaolon keston mukaan. 
Vanhemmilla henkilöillä on enemmän pit-
kiä sairauspoissaoloja29, kuten myös naisil-
la22. Ylipaino, tupakointi ja liikkumattomuus 
ennustavat tulevia sairauspoissaoloja1, 16. Eri 
työntekijäryhmillä ja eri aloilla on suuriakin 
eroja sairauspoissaolojen määrässä. Sairaus-
poissaolot ovat yleisesti ottaen vähäisempiä 
toimihenkilöillä kuin työntekijöillä9. Kor-
keasti koulutetuilla on myös muita vähem-
män sairauspoissaoloja1. Työn epävarmuus 
ja henkilöstövähennykset ovat ennustaneet 
sairauspoissaoloja16, 18. Kuitenkin määräai-
kaisilla työntekijöillä on vähemmän sairaus-
poissaoloja kuin vakituisilla35. Joissain tutki-
muksissa on havaittu, että suuremmilla työ-
paikoilla on enemmän sairauspoissaoloja 
kuin pienemmillä38, 36. 

Muita sairauspoissaolojen ennustajia 
ovat muun muassa koettu stressi, stressite-
kijät työssä, kuten vaativa työ, vähäinen 
työn hallinta, epäoikeudenmukaisuus, 
heikko työilmapiiri, ja työpaikkakiusaami-
nen23, 37, 10, 26, 17. Aiempi terveys ja aiemmat 
sairauspoissaolot ovat vahvoja tulevien sai-
rauspoissaolojen ennustajia2. Katsauksessa, 
jossa selvitettiin pitkiin (yli 6 viikkoa) saira-
uspoissaoloihin liittyviä tekijöitä, löydettiin 
kaiken kaikkiaan 77 eri tekijää, joiden vai-
kutusta oli tutkittu, ja näistä 16 tekijän 
välillä oli havaittu merkittävä yhteys7. Tut-
kijat arvioivat kuitenkin, että ainoastaan 
kahden tekijän, korkean iän ja aiempien 
poissaolojen, vaikutuksesta on tarpeeksi 
näyttöä.

Pitkältä sairauslomalta työhön paluun 
ennustajia on tutkittu huomattavasti 
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vähemmän kuin itse sairauspoissaolojen 
ilmaantumisen ennustajia, varsinkaan mie-
lenterveyden häiriöiden osalta. Tuore kat-
saus löysi 14 tutkimusta, joissa oli selvitetty 
työhön paluuta mielenterveyden häiriöistä 
kärsivillä4. Näistä tutkimuksista oli löydet-
tävissä neljän tyyppisiä tekijöitä, jotka vai-
kuttivat työhön paluuseen: 1) työhön ja työ-
suhteeseen liittyvät tekijät, kuten korvaus-
järjestelmät, työn epävarmuus ja esimies-
kontaktien puute, 2) terveyskäyttäytymi-
nen, kuten alkoholin kulutus, tupakointi ja 
ylipaino, 3) sosiaaliset taustatekijät, kuten 
sukupuoli ja siviilisääty, ja 4) lääketieteelli-
set tekijät, kuten sairausryhmä ja oireiden 
vakavuus. Huomattavaa oli, että mielen-
terveydet häiriöt oli määritelty tutkimuksis-
sa hyvin vaihtelevasti ja tulokset olivat 
monelta osin keskenään ristiriitaisia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää, ovatko sairauspoissaloihin yleises-
ti yhteydessä olevat tekijät keskeisiä myös 
pitkältä mielenterveydenhäiriöön liittyväl-
tä sairauslomalta työhön palaamisessa. 

MEnETELMäT

Tutkimus pohjautuu ”Impact of  Changing 
Social Structures on Stress and Quality of  
Life: individual and social perspectives” 

-projektissa kerättyyn aineistoon33. Projek-
tissa pyrittiin lisäämään tietoa ja ymmärrys-
tä stressin osuudesta hyvinvoinnin häiriöi-
hin ja sen vaikutuksesta sairauslomalle jää-
miseen ja työhön palaamiseen. Projekti 
toteutettiin kuuden EU-maan yhteistyönä, 
ja kussakin maassa kerättiin samanlainen 
tutkimusaineisto. Järjestelmien eroavai-
suuksien vuoksi otosten muodostaminen 
poikkesi hieman eri maissa. Erot koskivat 
lähinnä tutkittavien sairauspoissaolon kes-
toa, koska eri maissa ei ollut yhtenäistä 
hetkeä, jolloin sairauslomalla olevat olisi-
vat olleet rekistereistä poimittavissa. Esi-
merkiksi Suomessa sairauspäivärahaa voi 
hakea takautuvasti Kelalta neljän kuukau-
den ajan, joten sitä varhemmista poissa-
oloista ei ole Suomessa kattavaa rekisteriä. 

Käytännössä maat muodostivat kaksi 
ryhmää: lyhyemmän sairauspoissaolon ryh-
mässä olivat Itävalta, Irlanti ja Hollanti ja 
pitemmän sairauspoissaolon ryhmässä Suo-
mi, Italia ja Iso-Britannia. Italiassa ei kui-
tenkaan kerätty seurantakyselyä, joten 
tämän artikkelin aineistossa ei ole mukana 
Italian tuloksia. Tutkimuksen rakenne eri 
maissa on kuvattu kuviossa 1. Ensimmäinen 
kysely suoritettiin kesällä 2004 ja toinen 
kysely kuuden kuukauden kuluttua ensim-
mäisestä kyselystä, talvella 2004–2005.

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne.
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Otoksen kriteereinä oli, että tutkittavat 
olivat kyselyhetkellä pitkällä (vähintään 12 
viikkoa) sairauslomalla ja olivat olleet työs-
sä ennen sairauslomalle jäämistään. Koska 
kriteerit täyttävää valmista kohdejoukkoa 
ei ollut saatavilla yhdessäkään maassa, jou-
duttiin suorittamaan esipoiminta, jossa 
kansallisista rekistereistä poimittiin mah-
dollisia tutkittavia. Heille lähetettiin esitie-
tolomake, jossa kysyttiin, täyttävätkö he 
tutkimuksen kriteerit ja haluaisivatko he 
osallistua tutkimukseen. Kaiken kaikkiaan 
viidessä maassa lähetettiin 25 278 esitieto-
lomaketta, joista 2 626 (10 %) palautettiin 
tutkijoille. Vastanneille lähetettiin varsinai-
nen kyselylomake, joita palautettiin 1 989 
(76 %). Kyselylomakkeen palauttaneille 
lähetettiin kuuden kuukauden kuluttua 
uusintakysely, johon vastasi 1 580 (79 %) 
henkilöä. Koska varsinaista kohdejoukkoa 
on mahdoton määritellä, myös varsinaisen 
vastausprosentin laskeminen on mahdo-
tonta. Tämän vuoksi jokaisessa maassa 
suoritettiin katoanalyysi, jossa pyrittiin 
arvioimaan, eroavatko vastanneet oleelli-
sesti odotetusta. 

Suomessa kyselyotos kerättiin Kelan sai-
rauspäiväraharekisteristä ja kyselyyn vas-
tanneiden rekisteritietoja (ikä, sukupuoli, 
siviilisääty, vuositulo, sairauspoissaolopäi-
vien lukumäärä, diagnoosi) verrattiin nii-
hin, jotka eivät vastanneet, jotta varmistut-
tiin otoksen edustavuudesta. Sairausloman 
myöntämisperusteen mukaan vastanneet 
ja ei-vastanneet erosivat siten, että vastan-
neilla oli enemmän mielenterveyshäiriöi-
den perusteella myönnettyjä sairauslomia. 
Vastaajissa oli enemmän naisia. Vastaajien 
keski-ikä oli myös hieman korkeampi. Kos-
ka mielenterveyshäiriöitä saattaa jäädä 
raportoimatta eri syistä, verrattiin kyselys-
sä ilmoitettuja lääkärin diagnosoimia mie-
lenterveyshäiriöitä Kelan rekisteröimiin 
mielenterveyshäiriöihin sairauspoissaolon 

perusteena. Kelan rekisterissä vastaajista 
136 henkilöä oli sairauslomalla mielenter-
veyshäiriön perusteella (F00-F99, ICD-10, 
Kelan rekisteritieto pohjautuen sairauslo-
matodistuksiin). Kyselyssä 151 henkilöä 
ilmoitti, että heillä on lääkärin diagnosoi-
ma mielenterveyshäiriö. Kaiken kaikkiaan 
katoanalyysit eri maissa eivät tuoneet esiin 
suuria eroja vastanneiden ja ei-vastannei-
den välillä eivätkä vääristymiä itse rapor-
toiduissa kyselyvastauksissa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan osa-otos-
ta tutkimuksesta: henkilöitä, jotka ovat 
mielenterveyden häiriöiden johdosta pit-
källä sairauslomalla. Kyselyssä kysyttiin, 
mikä on henkilön pääasiallinen syy sairaus-
poissaoloon: fyysinen sairaus, psyykkinen 
sairaus vai sekä fyysinen että psyykkinen 
sairaus. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
henkilöitä, jotka ilmoittivat että heidän sai-
rauspoissaolonsa syy on psyykkinen sairaus 
tai sekä fyysinen että psyykkinen sairaus. 
Lisäksi varmistettiin, että henkilöt olivat 
ilmoittaneet, että heillä on lääkärin diag-
nosoima mielenterveyden häiriö. 725 hen-
kilöä eli 36 % kaikista vastanneista täytti 
nämä ehdot. Seurantakyselyyn heistä vas-
tasi ja siten lopullisen tutkimusjoukon muo-
dosti 554 henkilöä.

Kyselytutkimus suoritettiin kaikissa kuu-
dessa maassa, ja se perustui yhteiseen kyse-
lylomakkeeseen. Kyselylomake sisälsi kysy-
myksiä henkilökohtaisista ja työhön liitty-
vistä taustatekijöistä, työn sisällöistä ja 
kuormittavuudesta, elämäntavoista, sairaus-
historiasta, oireista ja työkyvystä, hoito- ja 
kuntoutustoimenpiteistä sekä kokemuksista 
sairauspoissaolosta. Tässä artikkelissa 
haluttiin selvittää, mitkä tekijät ovat keskei-
simpiä työhön paluun ennustajia.  Ennus-
tajia käsiteltiin neljän eri osa-alueen kaut-
ta: henkilökohtaiset ominaisuudet, kotiti-
lanne, työtilanne ja toimenpiteet. Muuttu-
jina käytettiin kansainvälisesti arvioituja 
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asteikkoja, jos mahdollista (osioiden luku-
määrä ja Cronbachin α ilmoitettu asteikon 
perässä).

Henkilökohtaisina ominaisuuksina tar-
kasteltiin ikää, sukupuolta, koulutusta, 
siviilisäätyä, tulotasoa, liikuntatottumuksia 
(3 kysymystä), uniongelmia6 (4 kysymystä, 
α = 0.67 ), yleistä terveydentilaa (1 kysy-
mys), pystyvyyskäsityksiä30 (10 kysymystä, 
α = 0.92), masennusoireita27 (10 kysymys-
tä, α = 0.88), uupumusoireita8 (8 kysymys-
tä, α = 0.86) sekä aiempia sairauslomia. 
Kotitilanteeseen liittyviä olivat työn ja per-
heen yhteensovittamisen ristiriidat (3 kysy-
mystä, α = 0.73) ja lasten huoltovastuu.

Työhön liittyviä tekijöitä olivat työpaikan 
sektori (yksityinen / julkinen / yleishyödylli-
nen eli voittoa tavoittelematon säätiö, yhdis-
tys tms.), työpaikan koko, työn emotionaali-
set vaatimukset20 (4 kysymystä, α = 0.78), 
työn kognitiiviset vaatimukset20, 15 (3 kysy-
mystä, α = 0.84), vaikutusmahdollisuudet 
työssä15 (7 kysymystä, α = 0.79), työn epä-
varmuus (1 kysymys) ja liiallinen sitoutumi-
nen työhön31 (6 kysymystä, α = 0.85). 

Toimenpiteinä tarkasteltiin, oliko työ-
paikalla toimintaohjetta työhön paluusta 
tai sairauslomien hallinnasta, olivatko esi-
mies tai työtoverit yhteydessä henkilöön 
sairauspoissaolon ensimmäisen kuukauden 
aikana ja oliko työpaikalla työhön paluuta 
koordinoiva yhdyshenkilö.

Regressiomalleja varten jatkuvat muuttu-
jat jaettiin tertiileihin. Jokaisesta osa-aluees-
ta muodostettiin erillinen logistinen regres-
siomalli, jossa selitettävänä muuttujana oli 
se, ilmoittiko henkilö seurantakyselyssä 
palanneensa takaisin työhön joko kokonaan 
tai osittain. Niistä muuttujista, jotka olivat 
erillisissä regressiomalleissa tilastollisesti 
merkitseviä (p<.05) työhön paluun selittäjiä, 
muodostettiin lopullinen työhön paluuta 
selittävä logistinen regressiomalli. Analyysit 
suoritettiin SPSS 14.0 -ohjelmistolla.

TULokSET

Tutkimusjoukon taustatekijät on kuvattu 
taulukossa 1. Tutkittavat olivat olleet keski-
määrin 31 viikkoa sairauslomalla. Heistä 
53 % ylitti CES-D-masennusasteikon kat-
kaisurajan masennuksen indikaationa (≥16 
pistettä). Tutkimukseen osallistuneista 554 
henkilöstä 225 (40,6 %) ilmoitti seuranta-
kyselyssä palanneensa työhön.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien vaiku-
tusta työhön paluuseen selvittäneessä mal-
lissa (Chi neliö = 149,2 df  = 29, Nagelgerke 
R2 = .43) tilastollisesti merkitseviä ennusta-
jia olivat korkeampi koulutus sekä vähäinen 
masennus- ja uupumusoireiden määrä. 
Kotilanteen vaikutusta työhön paluuseen 
selvittäneessä mallissa (Chi neliö = 45,2 df  
= 4, Nagelgerke R2 = .11) tilastollisesti mer-
kitseviä ennustajia olivat se, että oli huollet-
tavia lapsia, sekä vähäiset työn ja perheen 
yhteensovittamisen ongelmat. Työhön liitty-
vien tekijöiden vaikutusta työhön paluuseen 
selvittäneessä mallissa (Chi neliö = 108,4 df  
= 13, Nagelgerke R2 = .27) tilastollisesti 
merkitseviä ennustajia olivat yleishyödylli-
nen työnantajasektori, iso työpaikan koko, 
vähäiset työn emotionaaliset vaatimukset, 
vähäiset työn kognitiiviset vaatimukset, 
hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä sekä 
alhainen työn epävarmuus. Toimenpiteiden 
vaikutusta työhön paluuseen selvittäneessä 
mallissa (Chi neliö = 71,4 df  = 6, Nagelger-
ke R2 = .17) tilastollisesti merkitseviä ennus-
tajia olivat työhön paluun toimintamallin ja 
työhön paluuta koordinoivan yhdyshenki-
lön olemassaolo työpaikalla.

Osa-alueittain tehtyjen mallien tilastolli-
sesti merkitsevistä työhön paluun selittäjis-
tä muodostettiin lopullinen malli (taulukko 
2, malli 1). Taulukossa esitetään mallissa 
olevien muuttujien riskisuhteet (odds ratio) 
ja niiden 95 %:n luottamusvälit. Uupu-
mus-muuttuja jätettiin kuitenkin pois 
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N %

Sukupuoli Mies 220 40

Nainen 333 60

Siviilisääty Avio-/avoliitossa 344 63

Yksineläjä 208 37

Koulutus Peruskoulutus 150 27

Toisen asteen koulutus 159 29

Ammatillinen jatkokoulutus 64 12

Alempi korkeakoulututkinto 117 21

Ylempi korkeakoulututkinto 63 11

Huollettavia lapsia Ei 370 67

Kyllä 180 23

Työnantajasektori Yksityinen 289 57

Julkinen 166 33

Yleishyödyllinen tms. 51 10

Työpaikan koko Alle 10 henkilöä 138 26

10–50 henkilöä 160 30

Yli 50 henkilöä 233 44

Työsuhdemuoto Vakituinen 461 85

Määräaikainen 62 12

Yrittäjä/muu 17 3

Maa Alankomaat 172 31

Irlanti 66 12

Iso-Britannia 93 17

Itävalta 79 14

Suomi 144 26

Keskiarvo Keskihajonta

Ikä (vuotta) 46,3 10

Masennus (CES-D, 0–30 pistettä) 15,7 7,1

Uupumus (OLBI, 1–4 pistettä) 2,9 0,6

Sairausloman kesto (viikkoja) 31 12,8

Taulukko 1. Tutkimusjoukon taustamuuttujat.

lopullisesta mallista, koska se korreloi huo-
mattavasti sekä masennuksen että varsin-
kin työn ja perheen välisen ristiriidan kans-
sa. Tässä mallissa (Chi neliö = 175,15 df  = 
22, Nagelgerke R2 = .43) tilastollisesti mer-
kitseviksi ennustajiksi jäivät korkeampi 

koulutus, vähäinen masennusoireiden 
määrä, se, että henkilöllä oli huollettavia 
lapsia, yleishyödyllinen työnantajasektori, 
työpaikan suuri koko (>50 henkilöä) ja työ-
hön paluuta koordinoivan yhdyshenkilön 
olemassaolo työpaikalla.
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Koska eri maat eroavat järjestelmiltään, 
tarkasteltiin tuloksia myös mallissa, jossa 
asuinmaa oli otettu huomioon (taulukko 2, 
malli 2). Asuinmaan huomioon ottaminen 

muutti mallia siten, ettei se, että henkilöllä 
oli huollettavia lapsia, sekä se, että hänen 
työhön paluutaan koordinoi yhdyshenkilö, 
olleet enää merkitseviä työhön paluun selit-

Taulukko 2. Logistinen regressiomalli työhön paluun ennustajista.

Malli 1 Malli 2
Riski-
suhde

95 % 
luottamusväli

Riski-
suhde

95 %  
luottamusväli

Koulutus Peruskoulutus 1 1
Toisen asteen koulutus 0,88 0,45 1,69 0,94 0,47 1,91
Ammatillinen jatkokoulutus 1,93 0,86 4,34 2,02 0,84 4,87
Alempi korkeakoulututkinto 2,14 1,07 4,27 1,91 0,92 3,95
Ylempi korkeakoulututkinto 2,73 1,16 6,47 3,21 1,30 7,93

Masennusoireita Vähän 1 1
Jonkin verran 0,31 0,15 0,65 0,36 0,16 0,79
Paljon 0,18 0,09 0,36 0,28 0,13 0,62

Huollettavia lapsia Ei 1 1
Kyllä 1,78 1,08 2,93 1,52 0,88 2,61

Työ–perhe-ristiriita Vähän 1 1
Jonkin verran 1,61 0,90 2,88 1,51 0,82 2,79
Paljon 1,38 0,74 2,56 1,31 0,68 2,53

Työnantajasektori Yksityinen 1 1
Julkinen 0,95 0,55 1,62 0,87 0,48 1,57
Yleishyödyllinen tms. 2,36 1,00 5,57 1,73 0,67 4,48

Työpaikan koko Alle 10 henkilöä 1 1
10–50 henkilöä 1,50 0,77 2,92 1,36 0,68 2,73
Yli 50 henkilöä 3,58 1,90 6,72 2,82 1,45 5,45

Emotionaaliset vaatimukset Vähän 1 1
Jonkin verran 0,73 0,41 1,31 0,86 0,46 1,61
Paljon 0,65 0,37 1,17 0,66 0,36 1,22

Kognitiiviset vaatimukset Vähän 1 1
Jonkin verran 0,95 0,52 1,74 1,11 0,57 2,15
Paljon 0,82 0,41 1,65 0,98 0,46 2,08

Vaikutusmahdollisuudet Vähän 1 1
Jonkin verran 0,78 0,43 1,41 0,58 0,30 1,09
Paljon 1,45 0,77 2,72 1,12 0,56 2,21

Työn epävarmuus Vähän 1 1
Paljon 0,83 0,51 1,36 0,70 0,42 1,18

Työhönpaluun yhdyshenkilö Ei 1 1,00
On 2,50 1,52 4,12 1,57 0,89 2,76

Työhönpaluun toimintaohje Ei 1 1
Kyllä 1,37 0,80 2,36 1,01 0,53 1,90

Maa Suomi 1
Itävalta 1,75 0,77 4,00
Irlanti 1,15 0,47 2,78
Alankomaat 6,58 2,94 14,71
Iso-Britannia 0,73 0,32 1,67

Tilastollisesti merkitsevät (p <. 05) riskisuhteet tummennettu 
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täjiä. Työhön paluun yhdyshenkilön mer-
kitsevyyden katoaminen selittyy sillä, että 
Alankomaissa oli huomattavasti muita 
maita yleisemmin työhön paluuta koordi-
noiva yhdyshenkilö: Alankomaissa sellai-
nen oli 64 prosentilla ja muissa maissa 
16–23 prosentilla tutkittavista. Alanko-
maissa myös työhön paluu oli tässä mallis-
sa lähes 7 kertaa todennäköisempää kuin 
Suomessa ja muissa maissa, jotka olivat 
suurin piirtein Suomen tasolla. Kuitenkin, 
kun malli ajettiin ainoastaan Alankomaissa 
asuville, heilläkin työhön paluun yhdys-
henkilön olemassaolo ennusti työhön 
paluuta. Koska eri maiden otokset erosivat 
siinä, kuinka pitkään tutkittavat olivat 
olleet sairauslomalla, tarkastelimme mai-
den eroja vielä erikseen siten, että työhön 
paluuta selitettiin ainoastaan asuinmaalla 
ja sairausloman kestolla. Tällöin työhön 
paluu oli noin 9 kertaa yleisempää Alanko-
maissa kuin vertailukohtana olleessa Suo-
messa (riskisuhde 9,34, 95% luottamusväli 
5,39–16,16). Muut maat olivat tässäkin 
mallissa Suomen kanssa samalla tasolla.

PoHdinTA

Tässä tutkimuksessa työhön paluuta pitkäl-
tä sairauslomalta ennakoivat korkeampi 
koulutus, työpaikan suuri (>50 henkeä) 
koko, perheellisyys ja työhön paluun yhdys-
henkilön olemassaolo. Suuri masennusoi-
reiden määrä puolestaan vaikeutti työhön 
paluuta. 

On ymmärrettävää, että (mielen)tervey-
dentila eli masennuksen aste liittyy oleelli-
sesti työhön paluuseen. Vakavasta sairau-
desta on vaikeampi toipua työkykyiseksi 
kuin lievästä. Myös masennuksen tyyppi 
voi vaikuttaa: mielenterveyden erilaatuiset 
ja eri syistä johtuvat häiriöt voivat varmas-
ti vaikuttaa eri tavoin työhön paluuseen. 
Ensisijaista onkin poissaolon syynä olevan 

sairauden asianmukainen ja tehokas hoito. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen 
johdosta joutuneiden saamaa hoitoa selvit-
täneessä tutkimuksessa havaittiin, että hoi-
to oli suurelta osin vajavaista12. Vakavam-
min masentuneiden työhön paluu oli huo-
mattavan epätodennäköistä tässä tutki-
muksessa, ja tehokkaampi hoito saattaisi 
edistää heidän työhön palaamistaan.

Aiempienkin tutkimusten mukaan kor-
keampi koulutus ennakoi työhön paluuta4. 
Tässä tutkimuksessa vaikutus näkyi alem-
man ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneilla, joilla todennäköisyys palata 
töihin oli 2–3-kertainen alempiin koulutus-
ryhmiin verrattuna. Korkeampaan koulu-
tukseen voi sisältyä resursseja, joiden avul-
la henkilöt voivat sopeutua sairauden aiheut-
tamiin muutoksiin työssään. Heidän työs-
sään myös työjärjestelyt voivat olla hel-
pompia, koska tehtävät voivat olla moni-
naisempia, jolloin joitain osia voi vähentää 
ja toisia lisätä. Toisaalta korkeammin kou-
lutetulla työvoimalla saattaa olla työmark-
kinoilla enemmän kysyntää, jolloin heitä 
pyritään saamaan takaisin töihin tehok-
kaammin kuin matalammin koulutettuja. 
Lisäksi he saattavat kokea työnsä mielek-
käämmäksi ja voivat mahdollisesti itse vai-
kuttaa työhönsä enemmän, mikä motivoi 
työhön paluuta. Korkeammin koulutetut 
pystyvät mahdollisesti hankkimaan enem-
män ja tehokkaampaa hoitoa sairauteensa, 
vaikka suomalaisissa aineistossa tästä ei ole 
viitteitä14. 

Työhön paluu oli todennäköisempää 
henkilöillä, jotka työskentelivät isommassa 
työpaikassa. Joitain viitteitä on aiemmin 
ollut siitä, että sairauspoissaolot sinänsä 
olisivat yleisempiä isoissa työpaikoissa38. 
Molemmat ilmiöt saattavat liittyä siihen, 
että pienemmillä työpaikoilla on tiiviim-
mät sosiaaliset suhteet, joten sieltä on vai-
keampi olla poissa, mutta toisaalta sinne 
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voi olla suurempi kynnys palata. Mielen-
terveyshäiriöihin liittyvät stigmat ja asen-
teet saattavat korostua pienemmillä työpai-
koilla. Isommilla työpaikoilla voivat myös 
erilaisten tukitoimien, työjärjestelyjen ja 
yksikön tai työtehtävien vaihdon mahdolli-
suudet olla parempia. 

Henkilöt, joilla oli työhön paluun yhdys-
henkilö koordinoimassa paluuta, palasivat 
kaksi kertaa todennäköisemmin takaisin 
työhön. Tämä on lupaava tulos, vaikka siitä, 
mitä itse toiminta on pitänyt sisällään, ei ole 
tietoa. Lisäksi ryhmä saattaa olla valikoitu-
nut niihin, jotka ovat aikoneet palata ja siten 
saaneet yhdyshenkilön. Lisäksi tässä oli 
havaittavissa selvä maavaikutus: Alanko-
maissa lainsäädäntö ohjaa tämäntyyppiseen 
toimintaan ja sekä toiminta että työhön 
paluu olivat Alankomaissa huomattavasti 
muita yleisempää. Kun tarkasteltiin tarkem-
min työhön paluun yhdyshenkilön olemas-
saoloa, havaittiin, että se oli työhön paluuta 
ennustava tekijä myös Alankomaissa itses-
sään ja selitti osaltaan sitä, miksi juuri Alan-
komaissa työhön palattiin useammin.

Mielenkiintoista on, että esimiehen 
yhteydenotto ei aiemmista havainnoista 
poiketen ennustanut työhön paluuta24.  
Ruotsalaisissa laadullisissa tutkimuksissa 
on korostettu hoitoihin ja kuntoutukseen 
osallistuvien henkilöiden työskentelytapo-
jen merkitystä sekä työnantajan ja järjestel-
mällisten käytäntöjen suurta merkitystä 
työhön paluussa25, 39. Ilmeisesti kommuni-
kaation laadulla on merkitystä: esimies-
alaissuhteen luottamuksellisuuden on 
havaittu helpottavan työhön takaisin 
sopeutumista19. Yllättävää oli myös, että 
mielenterveydestä aiheutuvaan työkyvyttö-
myyteen usein liitetyt työn vaativuuteen ja 
stressaavuuteen liittyvät tekijät eivät olleet 
lopullisessa mallissa merkitseviä. Yleisesti 
työhön paluuta selvittäneessä tanskalaises-
sa tutkimuksessa työhön paluu pitkältä sai-

rauslomalta oli vähäisempää muun muas-
sa, jos työ oli emotionaalisesti kuormitta-
vaa ja jos työtilanne oli epävarma21. Saat-
taa olla, että näiden tekijöiden vaikutus 
näkyy sairauden vakavuudessa, ja siten ne 
eivät ole merkitseviä, kun niitä tarkastellaan 
yhtäaikaisesti masennusoireiden kanssa. 

RAJoiTUkSET

Pitkältä sairauslomalta työhön paluun tut-
kiminen on metodologisesti haastavaa. 
Ihannetilanteessa tutkimusjoukkoa olisi 
seurattu jo ennen sairauslomaa, jolloin työ-
tilanteen kuvaus ei ole retrospektiivinen, 
kuten tässä tutkimuksessa. Tällöin pystyisi 
työhön paluuta myös mallintamaan aika-
sarjana, jolloin sairausloman pituus tulisi 
otetuksi huomioon. Käyttämässämme 
logistisessa mallinnuksessa sairausloman 
keston huomioon ottaminen ei ole miele-
kästä, koska se on selitettävän muuttujan, 
työhön paluun, esiaste. Koska riittävän 
aineiston kokoaminen on haasteellista, on 
tässäkin tutkimuksessa yhdistetty usean 
maan aineistot ja tarkasteltu niitä kokonai-
suutena. Tällöin eri maiden järjestelmät ja 
kontekstit vaikuttavat tuloksiin ja tuovat 
haasteita tulkintaan. Aineiston kokoamisen 
haasteellisuutta kuvaa myös se, ettei vasta-
usprosentista pystytä muodostamaan luo-
tettavaa arvioita. Tämä pitää ottaa huo-
mioon johtopäätöksiä tehtäessä. Työhön 
paluusta on vielä varsin vähän tutkimusta, 
joten tarkkojen hypoteesien muodostami-
nen aiempien tutkimusten ja teorioiden 
pohjalta on vaikeaa, ja tämäkin tutkimus 
on luonteeltaan kuvaileva.

JoHToPääTökSET

Työhön paluuta mielenterveyssyistä johtu-
vilta pitkiltä sairauspoissaoloilta auttaisi 
ensinnäkin itse sairauden tehokas, oikea-



M. Joensuu, ym.

592

aikainen ja suunniteltu hoito. Toiseksi tuli-
si kiinnittää huomiota varsinkin työnteki-
jöihin, joilla on matala koulutustaso, sekä 
pieniin työpaikkoihin. Työhön paluun 
vaihtoehtoja tulisi laajentaa ja tarjota tukea 
kohtiin, jotka voivat rajoittaa työhön palaa-
mista. Esimerkiksi voitaisiin yrittää löytää 
työhän palaavalle sopivia työtehtäviä. Kol-

manneksi tulisi harkita, voitaisiinko Suo-
messa kehittää työkyvyttömyyden hallintaa 
aktiivisempaan suuntaan esimerkiksi Alan-
komaiden toimintatapojen pohjalta. Aina-
kin erityyppisten aktivoivien menetelmien, 
kuten aktiivisen yhteydenpidon ja työhön 
paluun yhdyshenkilön, tehokkuutta ja kus-
tannusvaikuttavuutta olisi hyvä selvittää.
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Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
och insjuknande i depression: 
granskning av tre teoretiska 
modeller bland sjukhuspersonal

I undersökningen utreddes sambandet 
mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
och risken att insjukna i depression ur tre 
teoretiska modellers synvinkel (modellen 
arbetskrav och kontroll över arbetet, 
modellen arbetsklimat och modellen rätt-
visa i beslutsfattandet). I undersökningen 
deltog 4 815 finländska sjukhusanställda 
som inte hade någon medicinskt fastställd 
depressionsdiagnos när undersökningen 
inleddes år 1998. Arbetskrav, kontroll över 
arbetet, upplevd rättvisa i beslutsfattandet 
och bemötandet samt arbetsklimat och 
hälsobeteende, upplevt välmående och 
eventuell medicinskt konstaterad depressi-
on kartlades genom ett frågeformulär i den 
första enkäten. I den uppföljande enkäten 
som genomfördes år 2000 rapporterade 
225 anställda om ny medicinskt diagnosti-
cerad depression. Med beaktande av delta-
garnas ålder, kön och inkomstnivå utgjor-
de dåligt arbetsklimat samt orättvist upp-
levt beslutsfattande och bemötande en risk 
för att insjukna i depression (riskförhållan-
de och 95 procents konfidensintervall 1.58 
och 1.11–2.24; 1.45 och 1.03–2.04; 1.39 
och 1.00–1.96). Även efter det att man 
beaktat hälsobeteendet och räknat bort 
dem vars hälsa i början av undersökningen 
var dålig, kunde man konstatera att dåligt 
arbetsklimat har ett samband med depres-

sionsrisken (riskförhållande 1,55 och 1,75). 
Kontroll över arbetet, arbetskrav och kom-
binationen av höga krav och liten kontroll 
pekade inte på depression under den två år 
långa uppföljningsperioden. Psykosociala 
faktorer i arbetsmiljön förefaller ha ett 
samband med medicinskt fastställd depres-
sion, men även andra psykosociala faktorer 
i arbetsklimatet kan ha betydelse.  

 Nyckelord: depression; psykosociala 
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Hur förändringar i arbetets 
självständighet och mångsidighet 
påverkar allvarliga störningar i 
den mentala hälsan och 
arbetsrelaterad utmattning 

Målet med den longitudinella undersök-
ningen var att utreda hur förändringar i 
arbetets självständighet och mångsidighet 
påverkar arbetsrelaterad utmattning och 
allvarliga störningar i den mentala hälsan 
hos personer vars mentala hälsa vid 
utgångsläget var bra. De som deltog i 
undersökningen var finländska arbetstaga-
re och tjänstemän som arbetade inom ett 
internationellt skogsindustribolag (n = 
4 618). Arbetets självständighet och mång-
sidighet mättes med ett frågeformulär 
under åren 1996 och 2000 och av föränd-
ringarna skapades förändringsvariabler. 
Den arbetsrelaterade utmattningen mättes 
med MBI-GS-metoden för utvärdering av 
utbrändhet under samma två år. Störning-
ar i den mentala hälsan mättes med regis-
teruppgifter om psykiatrisk sjukhusvård 
eller psykofarmaka under åren 2000–2004. 
Minskad självständighet och mångsidighet 
i arbetet ökade klart risken för allvarlig 
utbrändhet, men inte för allvarliga stör-
ningar i den mentala hälsan, när man utö-
ver bakgrundsvariablerna även hade stan-
dardiserat utgångsnivån för arbetets själv-
ständighet och mångsidighet. Undersök-

ningen ger en fingervisning om att mins-
kad självständighet och mångsidighet i 
arbetet ökar den subjektivt utvärderade 
arbetsrelaterade utmattningen, men mot-
svarande förändringar leder inte till objek-
tivt mätbara allvarliga störningar i den 
mentala hälsan. 
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Korttidsarbete och antidepressiva 
i ljuset av registermaterial

Forskningsresultaten om korttidsjobbens 
inverkan på den mentala hälsan har i 
någon mån varit motstridiga bland annat 
beroende på att alla visstidsanställda inte 
nås genom enkäter. I undersökningen kom-
binerades två registermaterial: Registret 
över de 10 kommuner som deltog i Kom-
mun 10-undersökningen om de kommu-
nala anställdas anställningsförhållanden 
och Folkpensionsanstaltens register över 
användningen av receptbelagd medicin.  
Användningen av antidepressiva läkeme-
del bedömdes vara ett uttryck för depres-
sion. Samband mellan formen av anställ-
ningsförhållande och användningen av 
antidepressiva läkemedel granskades också 
i förhållande till anställningens längd. 
Materialet hämtades ur registren från åren 
1998–2002 med uppgifter om 17 071 man-
liga och 48 137 kvinnliga anställda.  I ana-
lysen med hjälp av repetitiva mätningar 
(logistisk regressionsanalys) standardisera-
des de anställdas ålder, yrkesposition och 
kalenderår. Resultaten visade att använd-
ningen av antidepressiva läkemedel ökade 
hos män med längre visstidsanställning 
(över 6 månader) jämfört med män med 
fast anställning (OR 1.18,95 % konfidens-
intervall 1.03–1.37), medan det inte före-
kom något samband hos kvinnor (OR 
0.99, 0.93–1.06). Hos såväl kvinnor som 
män förekom ett samband mellan kortare 
anställningsförhållanden (under 6 måna-
der) och användningen av antidepressiva 
läkemedel (män OR 1.43, [1.19–1.73], 
kvinnor OR 1.18, [1.09–1.28]). Använd-
ningen av antidepressiva läkemedel var 

störst bland personer med sysselsättnings-
stöd (män OR 1.57, [1.23–2.02], kvinnor 
OR 1.38, [1.20–1.59]). Resultaten visar att 
användningen av antidepressiva läkemedel 
varierar enligt arbetsmarknadsposition och 
korttidsjobbens längd. 

 Nyckelord: visstidsanställning, antide-
pressiva läkemedel, mental hälsa, arbetso-
säkerhet, arbetslöshet
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Den psykosociala studiemiljöns 
samband med studerandes 
välmående

I denna tvärsnittsundersökning granskades 
sambandet mellan studerandes psykosoci-
ala studiemiljö och upplevelsen av fysisk 
hälsa, psykiskt välmående och självutvär-
derad studieframgång. Den psykosociala 
studiemiljön utgjordes av tre faktorer: rätt-
visa förfaranden, trivsel och frånvaro av 
psykiskt våld. 

305 studerande från två universitet, 
yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter i oli-
ka delar av Finland deltog i undersökning-
en år 2005. Två tredjedelar av deltagarna 
var kvinnor. Studerandena som deltog i 
undersökningen var i genomsnitt tjugotvå 
år gamla. Ungefär åttio procent upplevde 
att såväl deras fysiska hälsa som psykiska 
välfärd var god. Studerandena på alla skol-
nivåer värderade också sin studieframgång 
som i medeltal god. 

Sambandet mellan den psykosociala 
studiemiljön och hälsa, välfärd och studie-
framgång granskades med en logistisk reg-
ressionsmodell. Trivseln var på ett statis-
tiskt betydelsefullt sätt förbunden med 
både psykiskt välmående och självutvärde-
rad studieframgång. Frånvaro av psykiskt 
våld var på ett statistiskt betydelsefullt sätt 
förbundet med den fysiska hälsan. Stude-

randena vid yrkeshögskolor upplevde sin 
fysiska hälsa som sämre än universitetsstu-
derandena. Däremot upplevde universi-
tetsstuderandena sitt psykiska välmående 
som sämre än studerandena vid yrkesläro-
anstalter.

Det viktigaste resultatet av denna under-
sökning är att det lönar sig sköta om säker-
heten och trivseln vid läroanstalter, efter-
som en trygg och trivsam studieomgivning 
kan påverka studerandenas fysiska hälsa, 
psykiska välmående och studieframgång. 
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psykiskt välmående, studieframgång, stu-
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Sambandet mellan utbrändhet 
och långa sjukskrivningar 

I utredningen klarlades sambandet mellan 
utbrändhet och av läkare ordinerade långa 
sjukskrivningar bland den arbetande 
befolkningen. Ett representativt urval 
(n=3151) finländska arbetstagare i åldern 
30-60 år deltog i den mångsidiga under-
sökningen Hälsa 2000 under åren 2000-
2001. Utbrändheten mättes med Maslachs 
allmänna metod för utvärdering av 
utbrändhet. Diagnoserna av somatiska 
sjukdomar grundade sig på en läkarunder-
sökning och diagnoser av störningar i den 
mentala hälsan på en standardiserad inter-
vju om psykisk hälsa (CIDI). Uppgifterna 
om sjukskrivningar som pågått i minst tio 
arbetsdagar hämtades ur Folkpensionsan-
staltens register. På basis av en logistisk reg-
ressionsmodell var långa sjukskrivningar 
vanligare band dem som hade haft symp-
tom på utbrändhet. När man beaktade 
arbetstagarnas sociodemografiska bak-
grundsfaktorer samt fysiska och psykiska 
hälsotillstånd, medförde allvarlig utbränd-
het hos män en 6,9-gånger högre risk att 
bli långtidssjukskriven (95 procents konfi-
densintervall 2,7–17,8) och hos kvinnor 
var motsvarande risk 2,1 gånger högre (95 
procents konfidensintervall 1,1–4,0). All-
varlig utbrändhet hängde samman med 
frånvaron också i de grupper av arbets-
tagare som hade någon sjukdom (riskför-
hållande för män 7,7 och för kvinnor 2,6). 
Hos män som hade haft minst en lång sjuk-
frånvaro hade utbrändhet ett samband 
med den långa sjukskrivningen: Allvarligt 
utmattade män konstaterades ha haft 52 

fler ersatta sjukdagar än män som inte 
hade lidit av utbrändhet, när man tog hän-
syn till socioekonomiska bakgrundsfakto-
rer samt förekomsten av mentala störning-
ar och somatiska sjukdomar. Allvarlig 
utbrändhet är alltså en självständig riskfak-
tor för långa sjukskrivningar. 
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Utbrändhet och depression hos 
rehabiliteringsklienter: 
självutvärdering och 
diagnostisering

I den här artikeln behandlas utbrändhet 
och diagnostiseringen därav hos rehabilite-
ringspatienter. Det främsta målet med arti-
keln är att granska frågan om vad det finns 
för samband mellan självutvärderad och 
medicinskt diagnostiserad utbrändhet och 
depression. Vidare granskar vi huruvida 
styrningen till rehabilitering genomförs på 
ett ändamålsenligt sätt på basis av rehabili-
teringsklienternas hälsoproblem. I under-
sökningen deltog 154 rehabiliteringsklien-
ter, varav 70 deltog i Tyk-rehabilitering 
(avsedd för personer som lider av olika 
slags fysiska, psykiska och sociala problem) 
och 84 i Virveli-rehabilitering (främst 
avsedd för utbrända). När rehabiliteringen 
inleddes, deltog rehabiliteringsklienterna i 
en läkarundersökning, på basis av vilken 
rehabiliteringsläkaren beskrev varje klients 
hälsoproblem med hjälp av diagnoser och 
tilläggskoder (ICD-10). Vidare fyllde reha-
biliteringsklienterna i enkäter om utbränd-
hets- och depressionssymptom. Det visade 
sig att det finns ett nära samband mellan 
utbrändhet och depression, precis som vi 
förmodade. För det första hängde milda 
och självdiagnostiserade utbrändhetssym-
tom samman med depressionssymptom 
och depressionsdiagnoser. Tilläggskoden 

(Z73) för utbrändhet/stress hängde däre-
mot endast samman med mild eller allvar-
lig självutvärderad trötthet av utmattnings-
grad. För det andra tycktes styrningen till 
rehabilitering ske enligt de problem som 
beskrevs i rehabiliteringsklienternas medi-
cinska diagnoser och självutvärderade 
symptom, för hos dem som deltog i Virve-
li-rehabiliteringen förekom flera Z-tilläggs-
koder och F-diagnoser i anknytning till 
utbrändhet samt självutvärderade utbränd-
hets- och depressionssymtom än hos de 
som deltog i Tyk-rehabiliteringen. 
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Faktorer som varslar om 
återgång till arbetet efter långa 
sjukledigheter på grund av 
mentala skäl 

Långvarig arbetsoförmåga på grund av 
mental ohälsa är ett växande problem. Vi 
behöver kunskap om vilka faktorer som 
hör ihop med de förlängda sjukledigheter-
na i anknytning till mental ohälsa och åter-
gången till arbetslivet efter dessa. I den här 
undersökningen utreddes, i en för fem EU-
länder gemensam longitudinell enkätun-
dersökning, vilka faktorer som är väsentli-
ga för att återvända till arbetet efter en 
långvarig sjukledighet på grund av mental 
ohälsa. Materialet utgjordes av 554 perso-
ner som varit långtidssjuklediga på grund 
av psykisk ohälsa. De blev tillsända ett frå-
geformulär som innehöll frågor om per-
sonliga och arbetsrelaterade bakgrundsfak-
torer, arbetets innehåll och belastning, livs-
föring, sjukdomshistoria, symptom och 
arbetsförmåga, vård- och rehabiliterings-
åtgärder samt upplevelserna av sjukledig-
heten. Sex månader senare fick de under-
sökta personerna ett frågeformulär till, där 
de tillfrågades om de hade återvänt till 
arbetet. Av de undersökta personerna åter-
vände 225 (41 %) till arbetet under upp-
följningstiden. Faktorer som varslade om 

en återgång till arbetet i uppföljningen var: 
högre utbildning, lindrigare depressions-
symptom, försörjningsansvar för barn, en 
större arbetsplats, en arbetsgivare inom 
den allmännyttiga sektorn samt förekom-
sten av en kontaktperson för återgången 
till arbetet. Det fanns en stor skillnad mel-
lan länderna gällande återgången till arbe-
tet: det var betydligt vanligare att man 
återvände till arbetet i Nederländerna och 
Finland än i de andra undersökta länder-
na.

 Nyckelord:sjukfrånvaro, arbetsoför-
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sion
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Psychosocial Work Characteristics 
and the Incidence of Depression: 
Three Theoretical Models for 
Checking Hospital Personnel

This study explored the association 
between psychosocial work characteristics 
and the incidence of  depression as indicat-
ed in three complementary models (the Job 
Strain Model, the Team Climate Model, 
and the Procedural Justice Model). The 
participants consisted of  4815 Finnish hos-
pital personnel (4278 women and 537 
men) free from diagnosed depression at the 
time of  entry into the study. A baseline sur-
vey in 1998 measured job demands, job 
control, procedural and relational justice, 
team climate, health-related behaviours, 
psychological distress, and doctor-diag-
nosed depression. A follow-up survey in 
2000 identified 225 incident cases of  
depression. After adjustment for age, sex, 
and income, poor team climate, low proce-
dural justice, and low relational justice 
were associated with a higher risk of  new 
depression, the odds ratios (ORs) 1.58 
(95% confidence interval (CI) 1.11–2.24), 
1.45 (95% CI 1.03–2.04), and 1.39 (95% 
CI 1.00–1.96), respectively. After addition-
al adjustment for lifestyle factors and the 
exclusion of  those with psychological dis-
tress at baseline, there was still an associa-
tion between poor team climate and the 
risk of  depression (ORs 1.55 and 1.75, 
respectively). Job control, work demands, 

and job strain did not predict the 2-year 
incidence of  depression. In conclusion, 
work unit social factors seem to be predic-
tive of  subsequent doctor-diagnosed 
depression, but other aspects of  the psy-
chosocial work environment may also be 
important.

 Keywords: Depression; Psychosocial 
work characteristics; Team climate; Organ-
izational justice; Hospital staff; Finland
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The Effects of Changes in Job 
Autonomy and Job Complexity 
on Serious Mental Disorders and 
Job Burnout

The purpose of  this prospective study was 
to examine the effects of  changes in job 
autonomy and job complexity on burnout 
and serious mental disorders among 
employees whose mental health was initial-
ly good. The participants were Finnish 
blue-collar and white-collar employees 
working in a multinational forest industry 
corporation (n=4618). A questionnaire 
survey on work autonomy and work com-
plexity was carried out in 1996 and 2000, 
forming the change variable. Burnout was 
measured at the same time using the MBI-
GS burnout inventory. Mental disorders 
were measured by psychiatric hospital care 
periods and psychiatric medication, based 
on health register data between 1/1972–
2/2000 and 3/2000–12/2004. A decrease 
in job autonomy and job complexity 
increased the risk of  future burnout, but 
not of  serious mental disorders after adjust-
ment for baseline characteristics, job 
autonomy and job complexity. The study 
provides evidence that an adverse change 
in these key psychosocial characteristics of  

work is likely to increase the risk of  subse-
quent self-rated burnout, whereas the cor-
responding change does not increase the 
risk of  objectively measured serious men-
tal disorders. 

 Keywords: burn-out, psychiatric hos-
pital care period, psychiatric medication, 
profile study, subjective barometer, objec-
tive barometer
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Temporary employment and 
antidepressant use: a register 
linkage study

This study examined the association 
between temporary employment and anti-
depressant use. Antidepressant prescriptions 
(1998-2002) were linked to register data for 
17071 men and 48137 women in 10 Finn-
ish municipalities. After adjustments for age, 
socioeconomic position, and calendar year, 
temporary employment with a job contract 
more than 6 months was associated with 
odds ratio (OR) of  1.18 (95% confidence 
interval CI 1.03–1.37) for antidepressant 
use in men and 0.99 (0.93–1.06) in women. 
Among temporary employees with a job 
contract of  6 months or less the correspond-
ing odds ratio was higher (OR 1.43, 95% 
CI 1.19–1.73 in men, OR 1.18, 95% CI 
1.09–1.28 in women). Long-term unem-
ployed who were in short-term government-
subsidised temporary employment had the 
highest odds of  antidepressant use (OR 
1.57, 95% CI 1.23–2.02 in men, OR 1.38, 
95% CI 1.20–1.59 in women). During the 
study period, increase in the prevalence of  
antidepressant medication was more rapid 
among women in government-subsidised 
temporary employment than among per-
manently employed women. The results 
suggest that using antidepressants is more 
pronounced when temporary employment 
is unstable. 

 Keywords: temporary employment, 
antidepressants, mental health, precarious-
ness of  work, unemployment
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The Connection Between the 
Psychosocial Learning 
Environment and the Well-Being 
of Students

The aim of  the cross-sectional study was to 
find out how the psychosocial learning 
environment related to physical health, 
mental well-being, and the self-rated study 
success of  students.  The psychosocial 
study environment was defined by the con-
cepts of  procedural justice (e.g. the possi-
bilities for students to have a voice in deci-
sions), pleasant atmosphere (e.g. the level 
of  respect among students for one anoth-
er), and the absence of  mental cruelty. 

The study consisted of  305 students 
from universities, polytechnics and voca-
tional institutes in different parts of  Fin-
land in the year 2005. Two thirds of  the 
students were women. The average age 
was 22. About 80 percent of  all the 
respondents felt that both their physical 
health and mental well-being were good. 
The majority of  the respondents at all 
three school levels also rated their study 
success as at least satisfactory.  

The connection of  the psychosocial 
learning environment to the health, well-
being, and study success of  the students 
was analyzed by using logistic regression 
analysis. The results showed that a pleas-
ant atmosphere had a statistically signifi-
cant connection to mental well-being and 
self-rated study success. The absence of  

mental cruelty was also connected to phys-
ical health. The polytechnic students felt 
that their physical health was worse than 
that of  university students, who in turn 
experienced their mental health as worse 
than that of  students in vocational insti-
tutes. 

The most remarkable result of  the study 
is the realization that it is important to 
maintain a secure and pleasant study 
atmosphere, because it may have an impact 
on physical health, mental well-being, and 
the study success of  students.

 Keywords: physical health, mental 
well-being, study success, ability to study, 
students’ well-being, procedural justice, 
pleasant atmosphere, absence of  mental 
cruelty. 
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The Association Between 
Occupational Burnout and 
Medically certified sickness 
absence

Occupational burnout is a common prob-
lem in working populations, but its associa-
tion with sickness absence is poorly under-
stood. The contribution of  occupational 
burnout to medically certified sickness 
absence was examined in a population-
based sample of  employees. A representa-
tive sample of  3151 Finnish employees 
aged 30–60 years participated in a com-
prehensive health study in 2000–2001, 
which included an assessment of  physi-
cian-diagnosed physical illnesses and 
DSM-IV mental disorders based on the 
Composite International Diagnostic Inter-
view. Burnout was measured with the 
Maslach Burnout Inventory–General Sur-
vey. Sickness absences longer than 9 days 
in 2000–2001 were extracted from a regis-
ter of  the Social Insurance Institution of  
Finland. The occurrence of  medically cer-
tified sickness absence was more prevalent 
among employees with burnout than 
among those without burnout. After 
adjusting for socio-demographic factors 
and mental and physical disorders, the 
odds ratio of  sickness absence linked to 
severe burnout was at a 6.9 [95% confi-
dence interval (95% CI)=2.7–17.8] for 
men and 2.1 (95% CI=1.1–4.0) for wom-
en. Among the employees with mental or 
physical disorders, severe burnout was 
associated with a 7.7-fold risk of  sickness 
absence among men and a 2.6-fold risk 
among women. The duration of  absence 
was related to burnout among men with 
absences, for whom severe burnout 
accounted for 52 excess sickness absence 
days during the 2-year period after adjust-
ing for socio-demographic factors, mental 

disorders, and physical illnesses. Severe 
burnout is associated with a substantial 
excess risk of  medically certified sickness 
absence among both men and women. This 
association is independent of  prevalent 
mental disorders and physical illnesses.

 Keywords: burnout; mental disorders; 
physical illnesses; population-based study; 
sickness absence
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Job Burnout and Depression 
Among Rehabilitation Clients: 
Self-Evaluation and Diagnosis

In this article we focus on diagnosing job 
burnout among rehabilitation clients. The 
primary aim is to examine how self-report-
ed and medically-diagnosed job burnout 
and depression relate to each other. In 
addition, we look at whether clients’ health 
problems guide the selection process for 
various rehabilitation interventions. 154 
rehabilitation clients from two interven-
tions participated in this study: 70 from the 
Working Ability intervention and 84 from 
the Vitality intervention. The Working 
Ability intervention is targeted at employ-
ees who suffer from various physical, psy-
chological or social health problems, 
whereas the Vitality intervention is offered 
for those suffering mostly from job burn-
out. At the beginning of  the intervention, 
all clients took part in a medical check-up 
and their health problems were described 
by a physician using the ICD-10 classifica-
tion system. In addition, the clients filled 
out the Maslach Burnout Inventory and 
the Beck Depression Inventory. The results 
showed, as expected, that the relationship 
between job burnout and depression was 
strong. First, self-reported mild and serious 
burnout was related both to self-reported 
depression symptoms and to diagnosed 
depression. Job burnout/stress diagnosis 

code (Z73) was related, however, to only 
mild and serious self-reported exhaustion. 
Second, it seemed that selection for the 
two rehabilitation interventions was guid-
ed by the clients’ diagnosed health prob-
lems as well as self-reported symptoms, as 
the clients of  the Vitality Intervention had 
Z-codes and depression diagnoses as well 
as self-reported burnout and depression 
symptoms more often than those partici-
pating in the Working Ability interven-
tion. 

 Keywords: diagnosis, self-report, 
Working Ability intervention, Vitality 
intervention
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Indicators of Returning to Work 
After a Long Sickness Absence 
Due to Mental Disorders

Prolonged work disability due to mental 
disorders is a growing concern. Informa-
tion is needed regarding which factors are 
related to long sickness absences and a sub-
sequent return to work in people with 
mental disorders. In this study, we investi-
gated the relevant factors in a longitudinal 
survey as part of  a collaboration between 5 
EU countries. The study group consisted 
of  554 long-term absentees due to mental 
disorders, whom were surveyed about their 
personal characteristics, work characteris-
tics, lifestyle, symptoms and workability, 
treatment and their experiences during the 
absence period. After 6 months we did a 
follow-up assessment to check whether or 
not they had returned to work. 225 (41 %) 
had resumed work in the follow-up assess-
ment.  Return to work was predicted by 

higher education, a lower rate of  depres-
sion symptoms, having children, the size of  
the workplace, the non-profit employment 
sector, and having a return-to-work co-
ordinator. The Netherlands differed from 
Finland and the other countries by having 
a substantially higher return to work rate.

 Keywords: sickness absence, disability, 
longitudinal study, depression
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